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Vergadering dd. 03/07/2008
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, , 
Rita Vanderwegen, Etienne Puttemans, Greta Rober, Els Vanderauwera, Veronique Collinet, 
Patrick Maertens, Paul Van Rompay, Martine Cornelis & Sander Dirickx 

Verontschuldigd:
Yvonne Beeckx; Fernand Peeters & Agnes Baert

1 Algemene werking

1.1 Financiën
De werkingstoelage voor 2008 is gestort!

1.2 Evaluatie werkjaar
- Over het algemeen zeer positieve commentaar over de opening van de 

Karmelietentuin, ofschoon er wat groeipijnen/kinderziektes geweest zijn.
- We moeten nu wel uitkijken naar voldoende inspiratie om volgend werkjaar rond te 

komen.
- Het succes van de opening van de Karmelietentuin was eigenlijk een toevalstreffer. 

Een aantal activiteiten die door het Buurtcomité Heihoek  georganiseerd worden, 
kennen maar een matig succes. Hierrond ontwikkelt zich een korte discussie. Wellicht  
moet er meer reclame gemaakt worden, want onze activiteiten vallen tussen 10-tallen 
andere activiteiten die in de stad op dezelfde dag worden georganiseerd. B.v. dmv 
affiche-palen of valven aan de 2 ingangen van de Tuin en op het Tettenplein. Intussen 
is wel al de website als efficiënt communicatiemiddel uit de grond gestampt.

2 Karmelietentuin

2.1 Klachten n.a.v. ingebruikname tuin: verdere bespreking 



- N.a.v. de klachten die ingediend warens wegens geluidsoverlast en beschadigingen 
van beplantingen door spelende kinderen, heeft Stad een parkreglement opgesteld en 
hiervan een kopie gestuurd aan alle buurtbewoners. Dit wordt in het algemeen 
bevonden als onleesbaar (te kleine letters, Zwart –wit -kopies van kleuren –origineel) 
en opgesteld in te ambtelijke taal, die bovendien slechts weinig verband houdt met de 
bijhorende pictogrammen)

- Het Buurtcomité Heihoek  stelt vast dat de Stad haar beloftes inzake toezicht, 
onderhoud e.d. niet nakomt. Ze laat dit werk over aan geëngageerde buurtbewoners 
die zich toevallig opwerpen om toezicht te houden en onderhoud te plegen.

- Er lijkt een consensus te bestaan omtrent de vervroeging van het sluitingsuur naar 
21u. 

 Over deze 2 laatste punten zullen twee brieven gericht worden aan het Stadsbestuur.

3 Voorbije activiteiten 

3.1 Voetrally t.g.v. Burendag op 27 mei
T.g.v. de Burendag had Gilbert (op aangeven van Rita VDW) een voet-zoektocht doorheen de 
buurt. Het succes was eerder beperkt, want er werden slechts 12 antwoordformulieren 
ingediend. 
Vandaag worden de prijzen uitgedeeld:
o 1ste : Hugo Van der roost
o 2de : Els Vanderauwera
o 3de: Veronique Collinet

4 Geplande activiteiten (verder te bespreken vanaf 
september 2008)

4.1 Verwelkoming nieuwe bewoners
I.k.v. “meer publiciteit voor het Buurtcomité” wordt het voorstel gelanceerd om nieuwe 
buurtbewoners een infobrochure te verschaffen met info over de buurt en het Buurtcomité.
Tony wijst erop dat dergelijke brochure enige tijd geleden al is opgesteld en dat het de 
bedoeling is dat de wijkagent deze uitdeelt bij zijn huisbezoek aan nieuwe bewoners. 
Sindsdien is daarvan echter niets meer vernomen.
 Het Buurtcomité zal bij de wijkagent navragen wat het resultaat is van deze brochure-
verspreiding.
 

4.2 Voorstel voor bezoek aan Planckendael
Tony stelt voor om in het begin van volgend werkjaar een bezoek aan Dierenpark 
Planckendael te organiseren met alle leden uit de buurt die hierin geïnteresseerd zijn.
 Verder uit te werken.

4.3 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen (& Geys)
Patrick Maertens haalt een aantal knelpunten aan inzake infrastructuur en verkeersafwikkeling 
in de buurt. Het gaat o.a. om:



- Sluikstort- en zwerfvuilproblematiek en hypocrisie van buurtbewoners die affiches 
“Stad om te Zoenen” voor het raam hangen, maar zelf niets opkuisen, of er zelfs nog 
zwerfvuil aan toevoegen.

- Gevaarlijke verkeerssituatie aan kruispunt Kapucijnenstraat- Veluwestraat, dat niet 
geschikt is om auto’s in 2 tegengestelde richtingen toe te laten.

- Algemeen gebrek aan parkeerplaatsen (door het uitdelen van meer 
bewonersparkeerkaarten dan er plaatsen zijn), en sluikparkeren op niet-voor-parkeren 
bestemde plaatsen (om Vinci -tolgeld te ontwijken). 

Al deze punten heeft hij al eens in een brief gemeld aan de Stad, die daarop beloofd had om 
“voorstellen voor oplossingen te onderzoeken”. 2 jaar na datum is er echter nog niks gebeurd.
Luc voegt hier nog volgend knelpunt aan toe:

- Slecht geregelde voetgangersverkeerslichten op Astridlaan
De vergadering stelt voor om Schepen Greet Geypen hieromtrent eens uit te nodigen voor een 
mankementen-wandeling in de wijk (zoals zij trouwens zelf al eens gesuggereerd had).

4.4 Dessertenbuffet door De Karavaan op 23/11/08
= een landelijk georganiseerde jeugdvereniging, onderdeel van Joker reizen.
Zij willen meedoen met de Week van de Smaak. Zij hebben het idee opgevat om op zon 
23/11/08 een fietstocht te organiseren in Mechelen, waarbij ze op diverse adressen 
langskomen voor een culinaire degustatie te doen. 
 Rita stelt voor om Den Deigem als laatste bestemming te nemen, om aldaar een 
dessertenbuffet te organiseren voor de 24 deelnemers èn ingeschreven buurtbewoners (6 à 7 € 
voor (enkel) het dessertenbuffet). Desserten zouden gemaakt worden door mensen van De 
Karavaan, maar kunnen ook door buurtbewoners voorbereid worden. Ze moeten wel typisch 
zijn voor één of ander (exotisch) land. De vraag is of het Buurtcomité Heihoek  hierin wil 
participeren, ofschoon er op zich niet zoveel te doen valt.
 Het Buurtcomité Heihoek reageert in eerste instantie positief.

4.5 Kerstkransen 
Het initiatief, waarbij enkele buurtbewoners rond Kerstmis kerstkransen gemaakt hebben om 
die aan de voordeuren in de wijk te hangen, kon op bijval rekenen. Het Buurtcomité Heihoek 
zou dit dit jaar willen herhalen.
 

5 Hip –Hip -Hoera!!!
- De werkingstoelage van 500 € is (eindelijk) gestort!!!
- Hugo heeft de vragen van de voetzoektocht bijna feilloos ingevuld. Dat leverde hem 

dan ook zowaar 3 flessen op van een écht Mechels bier. Ook Els en Veronique (en 
hun echtgenoten) hebben prima gepresteerd, en mogen onder elkaar uitvechten wie nu 
de fles Ambrio mag uitdrinken.

- Tony krijgt van het ganse Buurtcomité Heihoek  een dikke pluim voor het “goede 
huisvaderschap” waarmee hij de Karmelietentuin beheert!

Volgende vergadering: do 04/09/08 om 20u in Den 
Deigem
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