
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 06/11/2008
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, Louis Huysmans, Yvonne Beeckx, Michel 
Vanderauwera, Gilbert Saerens, Fernand Peeters & Agnes Baert, Rita Vanderwegen, Patrick 
Maertens, Anny Peters,  Paul Van Rompay & Cecile, Luc Van Santfoort (wijkagent), 

Verontschuldigd:
Chantal Van Dam; Penningmeester

1 Algemene werking
- Hugo heeft zijn ontslag als penningmeester ingediend. Deze functie is hierdoor vacant. 

 Paul VR biedt zijn diensten aan om met Hugo te gaan praten.
- Ook de liquide middelen, die totnogtoe stonden geparkeerd op een rekening bij de 

huisbankier van Hugo, werden vrijgegeven. Voorlopig werden ze op de zichtrekening 
van Tony gestort. Hiervoor dient een oplossing gezocht, onder de vorm van een nieuw 
te openen (spaar-/zicht-) rekening, al dan niet bij de huisbank van één van de 
bestuursleden.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Opvolging na klachten n.a.v. ingebruikname tuin 
o Wintersluiting tuin: liever om 18u dan om 22u

Aanvraag is ingediend bij Stadsbestuur. Het probleem met vervroegde sluiting zou 
echter zijn dat de bewakingsfirma speciaal naar Mechelen moet komen om deze tuin 
te sluiten. Dat zou dan extra geld kosten. (n.v.d.r.  Moeten die 3 andere parken dan 
niet vervroegd gesloten worden in de winter? Dat kan dan toch in één moeite?)

o Meeste problemen in tuin doen zich voor op woe-NM en ’s avonds tussen 19 en 21 u
 Dringende actie van stadsbestuur vereist. Zelfs het eigen onderhoudspersoneel is 
de voortdurende afbraak beu, en doet zijn beklag. Ook “den baas van den tuin” kan er 
zijn bed niet bij blijven maken, want dit neemt een serieuze hap uit zijn vrije tijd.



 Er zal opnieuw een brief gestuurd worden aan CBS om problematiek aan te kaarten, 
en aan te dringen op snelle interventie.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
- Geen verder nieuws. Geen enkele verdere actie op terrein door de Groendienst. De 

boombakken liggen er hoe langer hoe meer verwaarloosd bij: hondendrollen, 
sluikafval, bandensporen, enz.

3 Voorbije activiteiten 

3.1 Kwis rond Expo 58 op 26 oktober
Is (voortijdig) afgelast, bij gebrek aan belangstelling.

4 Geplande activiteiten 

4.1 Verwelkoming nieuwe bewoners
Geen nieuwe feiten.

4.2 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen 
Schepen Greet Geypen heeft gevraagd om de rondwandeling uit te stellen naar een latere 
datum. Voor de hand liggende eerstvolgende datum is die van de volgende BCHH-
vergadering, op 4 december 2008. Aanvangsuur wordt later meegedeeld.

Lijst van knelpunten blijft geldig:
- 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 Nieuwe Kapucijnenstraat- Veluwestraat, 
dat niet geschikt is om auto’s in 2 tegengestelde richtingen toe te laten. Nieuwe 
Kapucijnenstraat dient bovendien als sluikweg voor stadinwaarts autoverkeer, nu de 
Hoogstraat in die richting is afgesloten wegens bouwwerken.
 Rijrichting omkeren zou een oplossing zijn. Zodoende zuigt men minder auto’s 
naar het stadscentrum (via De Langestraat /Lange Pennincstraat naar Adegemstraat, en 
zouden de afgrijselijke tetten op het gelijknamige plein eindelijk kunnen verdwijnen, 
omdat het plein dan kan afgesloten worden voor autoverkeer.

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

- Ganzendries: vuilbak staat midden op voetpad
 Is intussen al verplaatst: OK

- Kroonstraat : rijrichting omkeren: 
 Wanneer gebeurt dat? Omhelst toch slechts de omkering van 2 verkeersborden?

- Voetgangerslichten op kruisingen Korte Pennincstraat/ Korte Heistraat- Astridlaan: 
reactietijd na druk op knop verkorten tot normale termijn = max. 10 sec.

- Gebrek aan respect voor afstand tussen geparkeerde auto’s en huisgevels.



- Putten en losliggende klinkers op diverse plaatsen in de wijk.
- In de Kattenberg, ter hoogte van de Olivetenstraat, tegen het appartementsgebouw van 

de Dijle, is er een verzakking in het voetpad. Dit kan gevaarlijk zijn voor voetgangers.
- In de Adegemstraat staat ter hoogte van de Karmelietenstraat een bord dat er vanaf 

daar eenrichtingsverkeer geldt richting centrum. Echter, auto's komende van de Herts-
hoornstraat (Lamot-parking!) en de De Langhestraat mogen ook richting Vesten rij-
den. Dit bord kan dus voor gevaarlijke situaties zorgen

4.3 Dessertenbuffet ikv culinaire fietstocht van Karavaan
- Gaat door op zon. 23/11/08
- Max 20 leden van het BC Heihoek kunnen deelnemen aan het dessertenbuffet tegen 

7,00 €/pers. Totnogtoe zijn er geen inschrijvingen.
- Voor de culinaire fietstocht is er nog welgeteld 1 plaats beschikbaar.

4.4 Kerstversiering & Glühweinavond op 19/12/08

4.4.1 Glühweinavond 
o Gaat door in de Karmelietentuin, op een nader te bepalen lokatie op de wegverharding.
o Luc & Tony treffen de nodige voorbereidingen: subsidieaanvraag, materiaal-aankopen, 

coördinatie van aanmaak en verspreiding flyers & affiches, enz.
o Affiche wordt gecombineerd met die van de aankondiging van de kerstactie.

4.4.2 Kerstkransen
De werkgroep terzake heeft al e.e.a. voorbereid:
- Er zal versiering d.m.v. linten aangebracht worden in bomen in de wijk. Telling door Louis 
levert een totaal van 95 bomen in de ganse Heihoek. Dat is wat veel om allemaal te versieren. 
Voorstel: enkel de bomen aan het begin en einde van iedere straat in het kerngedeelte van 
de Heihoek.
- Ophangen van poëtische teksten: zowel in de Karmelietentuin (in kadertjes) als achter de 
ramen van Heihoek-huizen (cfr. Brugge). Om te vermijden dat teksten gestolen of beschadigd 
worden, zullen ze slechts 2 dagen voor de Glühweinavond opgehangen worden.
- Affiches: Gilbert heeft ontwerp gemaakt; achterzijde met publiciteit van BCHH moet nog 
aangemaakt worden.
 Werkvergaderingen om e.e.a. in elkaar te knutselen: 26/11 en 03/12.

5 Boe –Hoe –Hoe!!!
Hugo heeft besloten om zich terug te trekken uit de werking van het Buurtcomité Heihoek. 
Het Buurtcomité betreurt deze beslissing, maar houdt eraan om Hugo te bedanken voor de 
geleverde inspanningen.

6 Hip –Hip –Hoera!!!
Yvonne Beeckx is gezond en wel opnieuw verschenen op de vergadering. Ze bedankt 
iedereen voor de steun en de mooie wenskaart tijdens haar herstelverlof.



Volgende vergadering: do 04/12/08 om 20u in Den 
Deigem

Met voorafgaande Mankementenwandeling met Greet Geypen. 
Vertrek aan Den Deigem om 18 uur
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