
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 04/09/2008
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, Els Dejonckheere, Joan Appels 
(Olivetenvest), Etienne Puttemans & Greta Rober, Paul Van Rompay, Steven Costermans & 
Mas Maharti Ayu, Dominique & echtgenoot, Luc Van Santfoort (wijkagent) Fons Van Dam 
(Groendienst), San Boogaerts (Wijkmanager)

Verontschuldigd:
Yvonne Beeckx; 

1 Algemene werking

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Opvolging na klachten n.a.v. ingebruikname tuin 
Fons VD geeft een toelichting over de (verdere) acties die genomen zijn/worden om de 
overlast te beperken:
- Bevestiging door het Stadsbestuur dat het om een buurtpark gaat, en niet zomaar om 

een speeltuin.
- Infobord: voorlopige versie (1st) is aangebracht; definitieve borden komen in 

september (na jaarlijkse vakantie leverancier)
Opm Buurtcomité: Het bord hangt op een weinig zichtbare plaats, nl. aan de 
achterkant van de muur, zodat je het niet ziet als je binnenkomt. 
 Volgens San zouden de kinderen desondanks wel op de hoogte zijn van “de 
reglementen”, zij het dat die reglementen hun mondeling worden ingepeperd door “de 
baas van den tuin”

- Afgestorven bomen zullen vervangen worden.
Opm. Buurtcomité: de magnolia komt terug tot leven

- Gebrek aan toezicht: hiertoe zijn de nodige aanzetten gegeven; 
Opm. Buurtcomité: Toezicht is vooral nodig tijdens de (voor-)avonduren, niet 



zozeer tussen 8 en 16u. Agenten van de fietsbrigade mogen daarbij niet het slechte 
voorbeeld geven door zélf te fietsen in de tuin.

- Vervroeging van het sluitingsuur naar 21u in de zomer, en naar 17 à 18u in de winter: 
dit is niet als dusdanig beslist door het CBS; vervroeging van sluitingsuur in de winter 
zou ook niet mogelijk zijn voor de beveiligingsfirma, omdat 2 andere parkjes in 
Mechelen ook pas om 22u gesloten worden.
 Het Buurtcomité dringt er bij de Stad op aan om het aspect van de wintersluiting te 
her-onderhandelen met de beveiligingsfirma, samen met een vervroegde sluiting van 
die 2 andere parkjes.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
De Groendienst heeft voorstel gedaan voor herbeplanting: “korf” in netwerkdraad (genre 
tuinafsluiting) rondom de boom, begroeid met klimplanten.
Het Buurtcomité Heihoek stelt voor om alle 3 de voorgestelde plantensoorten te laten 
aanplanten (Klimop, Clematis, 3de soort). Er worden wel vragen gesteld bij:

- de haalbaarheid van de draadkorven (kunnen fungeren als vuilbak!), 
- het voorstel om de omringende ruimte op te vullen met dolomiet (kunnen fungeren 

als honde- en kattenbak!) 
- de manier waarop dit idee van draadkorven zal uitgewerkt worden in de grotere, 

rechthoekige bakken.

3 Voorbije activiteiten 
Geen activiteiten tijdens de vakantieperiode.

4 Geplande activiteiten 

4.1 Verwelkoming nieuwe bewoners
I.k.v. “meer publiciteit voor het Buurtcomité” werd enige tijd geleden al een infobrochure 
opgesteld om nieuwe buurtbewoners info te verschaffen over de buurt en het Buurtcomité.
De bedoeling was dat de wijkagent deze zou uitdelen bij zijn huisbezoek aan nieuwe 
bewoners. 
 Wijkagent Luc VS is enkele maanden geleden gestopt met deze brochure-verspreiding, 
omdat dit toch geen nieuwelingen naar de maandelijkse vergadering brengt.
 Nieuwe ideeën hieromtrent:

- Voorstel om deze brochures door vertegenwoordigers van het Buurtcomité zélf te 
laten uitdelen;

- Folders ter inzage leggen bij de plaatselijke middenstand. 

4.2 Bloemenverkoop ikv Kom op Tegen Kanker
Gaat door in WE van 19-21/09/08. Buurtcomité is bereid hieraan deel te nemen:
- op vrij 19/09 van 17-20u; samenkomst aan Ingang Karmelietentuin.
- Met stootkar zal rondgegaan worden van huis tot huis
- Vrijwilligers: Els, Lucienne, Agnes, Gilbert, Tony



4.3 Kwis rond Expo 58 in oktober
Gilbert stelt voor om op een zondagmiddag in oktober een kwis te organiseren voor alle leden 
uit de buurt die hierin geïnteresseerd zijn. Het concept zou erin bestaan om door iemand 
(Arlette?) eerst een verhaaltje te laten vertellen rond Expo 58, waarin de antwoorden op de te 
stellen vragen verwerkt zitten. Daarna volgt de kwis (30 vragen). Iedereen mag een prijs 
kiezen uit een prijzentafel, in volgorde van behaalde punten. Inkom +- 3 € 
 Buurtcomité Heihoek  gaat akkoord en legt 1€/pers bij voor bekostiging van de prijzen.
 Exacte datum nog te bepalen
.Vrijwilligers gezocht om dit alles in goede banen te leiden:

- kwismaster: Tony
- ordehandhaving: Gilbert & Michel
- kado-aankoop: Gilbert
- opstelling prijzentafel: Els
- tap: Joan & Lucienne

4.4 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen
Patrick Maertens heeft vorige vergadering een aantal knelpunten aangehaald 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.

- 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). 

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

- Hoek Lange-Korte heistraat: veel spelende kinderen:
 Rijrichting omkeren zou een oplossing kunnen zijn

- Ganzendries: vuilbak staat midden op voetpad
- Kroonstraat : rijrichting omkeren: 

 Wanneer gebeurt dat? Omhelst toch slechts de omkering van 2 verkeersborden?
- Voetgangerslichten op kruising Korte Pennincstraat- Astridlaan: reactietijd na druk op 

knop verkorten tot normale termijn = max. 10 sec.
(n.v.d.r.: Lijkt intussen verbeterd te zijn, na een rechtstreekse interventie van de 
Fietsersbond Afdeling Mechelen bij Schepen Geypen)

 Deze lijst wordt overgemaakt aan Schepen Greet Geypen en zij wordt uitgenodigd op (één 
van) de volgende vergadering(en).

4.5 Dessertenbuffet door De Karavaan op 23/11/08
= een landelijk georganiseerde vereniging, die o.a. reisbegeleiders opleidt voor Joker reizen.
I.k.v. Week van de Smaak hebben zij het idee opgevat om een wereld-culinaire fietstocht te 
organiseren in Mechelen (2 circuits), waarbij ze op diverse adressen stoppen voor één gang 
van het menu. Het dessertenbuffet zou georganiseerd worden in Den Deigem voor zowel de 
max. 24 deelnemers als voor vooraf ingeschreven buurtbewoners. 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.
 Den Deigem is intussen toegezegd als laatste bestemming



 Leden van het Buurtcomité Heihoek kunnen deelnemen aan het dessertenbuffet à 7 € /pers.
 Nog vrijwilligers gezocht voor tap, afwas e.d. in Den Deigem.

4.6 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 initiatief dit jaar willen herhalen.
 Ipv kerstkransen uit te delen aan individuele bewoners (1200 bussen!) wordt geopteerd om 
versieringen aan te brengen op “publieke plaatsen” in de Heihoek, nl. de bomen in de 
boomvakken. Dit idee wordt verder uitgewerkt.

4.7 Kinder-overlast in Lange Heistraat
Kleine kinderen vertonen onaanvaardbaar gedrag op straat: tegen deuren stampen; doorgaand 
verkeer belemmeren. Kan een straathoekwerker hier paal en perk aan stellen?
 Beter eerst politie bellen igv incidenten.

5 Hip –Hip -Hoera!!!
We hebben weer een volle agenda voor het nieuwe werkjaar!!!

Volgende vergadering: do 02/10/08 om 20u in Den 
Deigem
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