
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 05/06/2008
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, Verslaggever, Penvoerder, Penningmeester, Louis Huysmans, Gilbert Saerens, 
Fernand Peeters, Agnes Baert, Rita Vanderwegen, Martine Cornelis, Ann Van Gucht, Johan 
Schaltin, Paul Van Rompay en  20-tal andere bewoners van Patershof, Luc Van Santfoort 
(wijkagent), Fons van Dam (Groendienst), San Bogaerts (wijkmanager),  Johan Pepermans 
(medewerker Schepen De Bie)

Verontschuldigd:
Yvonne Beeckx

1 Algemene werking

2 Karmelietentuin

2.1 Klachten nav ingebruikname tuin: toelichting Fons Van Dam
- Er is/zijn klachten ingediend wegens geluidsoverlast e.d. door spelende kinderen.
- Hierover is op 29/05/08 al intern overleg geweest tussen stadsdiensten. Hieruit is een 

ontwerp van parkreglement voortgevloeid, dat reeds op 06/06/08 aan het College van 
Burgemeester en Schepenen  ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit reglement wordt 
kenbaar gemaakt d.m.v. pictogrammen, en houdt o.a. in:

o Verbod tot voetballen (ook owv fysieke belasting van de beplanting)
o Verbod voor fietsers boven 9 jaar (geldt ook voor politie-agenten!!!)
o Sluiting in de winter om 18u, in de zomer om 20 of 21u. Dit zou wel leiden tot 

meerkosten voor de Stad, omdat bewakingsfirma hiervoor dan speciaal moet 
komen opdraven.

o …
Vragen en opmerkingen:
- Is de tuin opgevat als park of als speeltuin? Als park.
- Concept van de tuin leent zich niet erg voor oudere gebruikers.
- Wordt voetbalverbod ondersteund d.m.v. bijvoorbeeld beplanting in het midden van 

de grasvlakte?



- Om de grot te ontmoedigen als voetbal-doel, zou men er één of andere afscherming 
moeten aanbrengen b.v. een zitbank. Men zou de zone kunnen omvormen tot een 
rustige zithoek.

- Discussie over het al dan niet bestaan van geluidsoverlast tijdens aanwezigheid van 
spelende kinderen. Hierover bestaat onenigheid, ook tussen de bewoners van 
Patershof. Mogelijke verbodsbepalingen zouden kunnen leiden tot anti-reacties.

- Het openen en sluiten van de poorten verloopt niet zoals afgesproken. Meermaals is 
vastgesteld dat de poorten ’s avonds niet (of niet alletwee) gesloten zijn. Meer 
discipline is hier dringend vereist. 

- Voorstel om het voetbalgebeuren te verplaatsen naar de Ganzendries. 
- Het is erg belangrijk dat ook de volwassen bewoners van de buurt af en toe de tuin 

bezoeken en kennis maken met de aanwezige kinderen.

3 Varia

3.1 Burendag op 27 mei
Eens te meer een groot succes, maar niet verder besproken in de vergadering.

3.2 Beeld voor de Mariagrot
Tony heeft een beeld op de kop kunnen tikken en het in de kleine nis van de grot geplaatst. 
Eén dag later was de kop er al af; 2 dagen later lag het helemaal aan gruzelementen…

4 Boe-Hoe-Hoe!!!
Het Buurtcomité Heihoek  betreurt ten zeerste dat de ingebruikname van de Karmelietentuin 
door spelende kinderen en jongeren heeft geleid tot gevoelens van overlast bij sommige nauw 
betrokken bewoners. Wij betreuren nog meer dat deze overlastgevoelens bij sommigen 
dreigen te leiden tot gebruiksbeperkingen waar niet alleen de kinderen en jongeren, maar ook 
de werkende bevolking en de bejaarden, kortom  alle buurtbewoners hinder van zullen 
ondervinden.
Wij rekenen er daarom op dat het College van Burgemeester en Schepenen en de 
Gemeenteraad tot een compromis komen, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Volgende vergadering: do 03/07/08 om 20u in Den 
Deigem, of met hapje en drankje (ter ere van afsluiting 
werkjaar) in de Karmelietentuin??
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