
Beste OASE-genoten, 
 
Allereerst wensen we jullie allemaal een prachtig 2019 toe met een goede gezondheid, voldoende 
inkomsten om het allemaal te betalen, veel liefde en veel groen. 
Waarschijnlijk zijn jullie uitgenodigd door de school om morgenavond 08/01/2019 om 19u aanwezig te zijn 
op hun informatievergadering. Zowel de ouders als de buurt zijn uitgenodigd. 
 
Wij geven echter de strijd niet op. 
 
Hieronder vinden jullie onze plannen voor de onmiddellijke en verdere toekomst: 
 
INDIENEN BEROEP BIJ DE PROVINCIE 
We hebben hiervoor tijd tot uiterlijk 19 (zeg maar 18) januari 2019. 
Een van onze medestanders neemt vandaag nog contact op met zijn advocaat, specialist in administratief 
recht, om het beroep op gang te brengen.  Hij houdt ons op de hoogte en u hoort er later meer over. 
 
OPEN BRIEF AAN ALLE POLITIEKE PARTIJEN 
Om de politiek extra wakker te schudden sturen we hen een open brief, hier in bijlage, om hen te 
herinneren aan hun schrijven van voor de verkiezingen en hoe anders zij hebben gereageerd door het 
goedkeuren van de vergunning. 
 
PETITIE 
Wim heeft een petitie klaar staan om online te verspreiden met de bedoeling zo veel mogelijk 
handtekeningen te verzamelen.  Hij stuurt ze u binnenkort door. De petitie kan echter ook doorgestuurd 
worden naar vrienden en medestanders via social media als Facebook. Indien iedereen zijn achterban 
aanspreekt met deze „petitie” kunnen we heel veel mensen bereiken. 
 
NIEUWE SCHEPEN VAN ONDERWIJS 
We willen onze open brief toesturen aan Mw. Jinnih Beels als nieuwe Schepen van Onderwijs en eerste 
Schepen in het Gemeentebestuur. 
Het lijkt ons nuttig dat zij weet dat de buurt een alternatief heeft voorgesteld, waarbij de twee VESPA-
panden in de Jozef De Bomstraat zouden worden betrokken.  
 
GROENE MUTSEN, KLAKJES, PANCARTES…… 
Mijn stoute ik, denkt in uiterste nood nog aan een actie "GROENE KLAKJES".  Ik zie dit als een stilzwijgend 
postvatten op belangrijke plaatsen in de stad.  We hoeven daarvoor niet met velen te zijn.  Mochten er 
onder jullie mensen zijn met een ander voorstel voor actie dan is dat zeker welkom. 
Laat snel weten hoe jullie tegenover deze initiatieven staan. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Greetje Stevens 
Frank Willaert 
Wim van Dongen 
 


