
Buurtcomité HEIHOEK  
Vergadering dd. 06/03/2008 
VERSLAG  
 
p/a Korte Pennincstraat 55, 2800 Mechelen 
tel: 015/330.847 
mail: tony_desmedt@hotmail.com 

 
Voorzitter: Tony De Smedt 
Secretaris: Luc Van Espen (verslaggever) & Lucienne Ost (penvoerder) 
Penningmeester: Hugo Van der Roost 

Aanwezig: 
Voorzitter, Penvoerder, Penningmeester, Louis Huysmans, Gilbert Saerens, Fernand Peeters 
& Agnes, Michel Vanderauwera, Rita Vanderwegen, Luc Van Santfoort,  Wijkmanager San, 
en Fons  Van Dam(groendienst), Anny Peeters, Paul Van Rompaey, Johan Schaltin 
 
Nieuwe aanwezigen :  
Simonne, Stefaan den Hartog (Patershof), Els Raeymakers (Patershof), Etienne & Greta 
Putmans (Patershof), hr. Denekens 
 
Verontschuldigd: 
Secretaris 
 

1 Karmelietentuin 

1.1 Afwerking tuin: toelichting door Fons Van Dam 
Verdere afwerking van de tuin is voorzien voor “morgen” : 

o O.a. aansluiting water, profiel plaatsen op panelen “Karmelietentuin”, slot 
aanbrengen op poorten. 

o Er wordt een timer geplaatst op de verlichting van de ramen. 
o Er zullen nog 2 vuilnisbakken geplaatst worden. 

 
Vraag van Paul Van Rompaey.  Wat gebeurt er met de grot? Wordt er een Mariabeeld 
geplaatst of zou dit kunnen, eventueel met sponsering van het Patershof ? 
 
Vraag : blijft de muur zoals hij is, of wordt hij geschilderd?   
Antwoord: Dit is een authentieke 17de eeuwse kloostermuur en zal blijven zoals hij is.  
Indien nodig zal hij eventueel in de toekomst hersteld worden. 
 



1.2 Opening + Inwijdingsfeest zondag 18/05/08 
De officiële opening + definitieve opening van de poorten is vastgesteld op 18/05/08,         
tussen 13.30 en 14 uur, mits goedkeuring door het College op advies van de wijkmanager 
San.   
 
In verband met een parkreglement, wil men niet preventief gaan optreden, maar dit linken 
aan de politieverordening.  Men zal eventueel gaan bijsturen  op basis van 
gebruikservaring. 
 
Voorziene activiteiten: 
- 10 uur : Rommelmarkt 
- van 10 tot 13 uur :  bloembakkenactie op de koer van Den Deigem 

met bonnetjes (?).  Er worden 4 tafels voorzien + tentje. 
- 13.45 h : via Rita kunnen we gratis een beroep doen op een strijkensemble : Rosa 

Mundo, bestaande uit een 12-tal spelers die vooral klassieke muziek spelen, zoals 
Mozart en  Bach, en ook Jiddische muziek (opgewekte muziek).  Er wordt gekozen 
voor Jiddische muziek.  Bij mooi weer zullen zij een kwartier voor de officiële 
opening starten en onmiddellijk na de speeches verder spelen. 
Omdat er nog geen tenten in de tuin mogen opgesteld worden, zal bij regenweer het 
muzikale gedeelte in Den Deigem plaatsvinden. 

- 14 h : officiële opening, doorknippen van het lint (voor lint + schaar zorgen Fernand & 
Agnes): 

o  Officiële speech 
o  Speech : voorzitter buurtcomité 
o  Speech Pater Etienne : deze was reeds bereid om op de opening aanwezig te 

zijn. Gilbert. herinnert hem hieraan. 
o receptie : er zullen bonnetjes uitgedeeld worden, waarmee men in Den 

Deigem iets kan drinken. 
- Circusschool Circolito:  Prijs : 220 Euro.  Men vraagt een afgebakend terrein van 10 x 

10 m. Zal dus plaats vinden op het pleintje van de Karmelietenstraat.  Gezien de 
betalingsvoorwaarden, zal San een voorschot vragen aan het Stadsbestuur. 

- Fons bekijkt of er nog ballonnen voorradig zijn van de “Dag van het Park”. Zo ja, dan 
zal Rita een gasfles bestellen bij Horckmans. 

- Er zijn 2 wandelingen met gids (van circa 1.30h) gepland (Mechelen binnenste buiten) 
om 14.30 en 16.30 h,  met uitleg over tuin, kerk en straatjes rondom. Eventueel in te 
korten tot 1 uur per wandeling.  Prijs : 100 Euro per wandeling.  De reus “Pater 
Ewald” is blijkbaar verdwenen en zal dus niet aan de wandelingen kunnen 
deelnemen. 

 
Andere praktische aspecten 

- Aanbod via San : kinderwerking Elcantra voor kinderen tot 12 jaar, spelletjes en 
animatie op straat. Willen kinderen van de Heihoek hierbij betrekken. Voorstelling 
tijdens eerstvolgende vergadering Heihoek. 

- Affiche : Gilbert zal een affiche en flyer opstellen.  San zorgt voor de nodige kopies. 
De .flyers kunnen dan in de wijk Heihoek gebust worden. 

- Autovrij maken van de straten : San zal met het stadsbestuur een plan uitwerken. 
- Aankondigingen zullen gebeuren in lokale pers : Streekkrant, Onder den Toren,  

Wijkkrant Centrum, Passe-Partout, en eventueel RTV. 
- Foto’s zullen genomen worden door : Fernand, man van Rita en man van Lucienne 



2 Varia 

2.1 Bloemenpiramide 
De brief aan het Stadsbestuur is eind december 2007 verstuurd naar Schepen Geys. 
Recentelijk is een reactie (vanuit de Groendienst) binnengekomen.  Ze verklaren rekening te 
zullen houden met ons voorstel ter oplossing van het probleem van de fout geparkeerde 
wagens op het pleintje aan de Karmelietenstraat. 
We mogen hieruit dus concluderen dat een bloemenpiramide op het pleintje zal geplaatst 
worden?! 
 

2.2 Boomvakken 
Het was de bedoeling dat de boomvakken in de buurt hondenpoepvrij werden gemaakt. 
Helaas heeft men de volledige beplanting weggehaald.  Dit is een regelrechte demotiviatie 
voor diegenen die er het peter- of meterschap over aanvaard hadden.  Eigenlijk is er geen 
ruimte in het budget om dit weer recht te zetten.  San gaat trachten een oplossing te zoeken 
met blijvende beplanting. 
 
2.3 Snelheidsmeter 
Men vraagt zich af of er eventueel een toestel, zoals recent voorgesteld door de 
Voetgangersbeweging,  kan geplaatst worden in de Korte Pennincstraat. 
 
2.4 Verbouwing Kerk 
Verbouwing is volop aan de gang.  In de loop van de maand maart zal er een eerste structuur 
geplaatst worden (vergelijkbaar met eerste steenlegging).  Karl Geys zal hierbij aanwezig 
zijn.  Het is de bedoeling dat er enkele mensen van het Buurtcomité Heihoek worden 
uitgenodigd. 
 

Hip-Hip-Hoera!!! 
- Deze lente zal eindelijk een bloemenpiramide op het Karmelietenpleintje geplaatst worden 

door de Stad!!! Of toch niet?! 
 

Volgende vergadering: do 03/04/08 om 20u in Den Deigem 
met o.a. bespreking website Buurtcomité 
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