
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 09/01/2009
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: Joan Appels

Aanwezig:
Penningmeester, Verslaggever, Penvoerder, Louis Huysmans, Rita Vanderwegen, Paul Van 
Rompay 

Verontschuldigd:
Voorzitter, Fernand Peeters & Agnes Baert; Gilbert Saerens

1 Algemene werking
- Joan Appels wordt officieel aangesteld als penningmeester.
- De liquide middelen zijn overgeschreven op de gloednieuwe rekening van het 

Buurtcomité Heihoek: 652-8075344-79 van Record Bank in de Hoogstraat. 
- Er dient enkel nog een verklaring ingediend te worden bij de bank, waarin de 

(aanwezige) leden de bestuursleden aanstellen, alsook de volmachthebbers op de 
bankrekening. Deze verklaring wordt ter plekke door de aanwezigen ondertekend.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Opvolging na klachten n.a.v. ingebruikname tuin 
- Het Buurtcomité Heihoek stelt vast dat de bewakers af en toe een steek laten vallen 

inzake opening en sluiting van de poorten. Bovendien wordt er geen ronde gedaan om 
vast te stellen of er nog aanwezigen achterblijven. Dit is van belang, gezien in de 
praktijk het sluitingsuur nog niet vervroegd is.

- In de vergadering van februari zullen Fons VD en San langskomen om de 
herbeplanting van de afgestorven beplanting te bespreken. 

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 Kerstversiering & Glühweinavond op 19/12/08
Evaluatie van het gebeuren:

- De affiches alsook de kerstversiering in de bomen, is zeer goed blijven hangen. Geen 
problemen met vandalisme, deze keer.

- De kerst-“bollen” in de bomen waren voldoende zichtbaar overdag, maar vielen ’s 
nachts helemaal niet op in het straatbeeld.

- Sommige buurtbewoners hebben, nav deze actie, zelf teksten gemaakt en 
opgehangen.

- De Glühweinavond op zich was ook een enorm succes: meer dan 100 bezoekers, 
terwijl dit andere jaren beperkt bleef tot 50 à 60. Dat het nu heeft plaatsgevonden in 
de Karmelietentuin, en dat er een randactiviteit (nl. de tekstaffiches met feërieke 
fakkel-verlichting)

BESLUITEN: 
- Initiatief is zeker voor herhaling vatbaar; teksten en kerst-“bollen” worden alleszins 

gerecupereerd voor hergebruik.
- Mbt de Glühweinavond stelt zich de vraag of het beschikbare bedrag van 250 € ikv 

Straatfeesten in de toekomst nog wel voldoende zal zijn om de kosten te dekken.
 Voorlopig stelt zich nog geen probleem. Desnoods moet bezuinigd worden op 
fotokopieerkosten, of moet hiervoor sponoring gezocht worden.

- Rita stelt voor om volgend jaar een koor of een muzikaal ensemble te voorzien om 
het geheel muzikaal op te lijsten.

- Luc stelt voor om bijkomend vuurkorven te voorzien waaraan de bezoekers hun 
handen kunnen warmen.

- Luc stelt voor om de 
- Rita verzamelt de teksten en kaders voor hergebruik in 2009; Luc & Tony houden de 

fakkels en het materiaal van de Glühweinavond bij.

4 Geplande activiteiten 

4.1 Jaarprogramma 2009
Voorstellen binnen te brengen in de loop van januari, voor bespreking tijdens de vergadering 
van februari 2009.

4.2 Verwelkoming nieuwe bewoners
Geen nieuwe feiten.

4.3 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen 
Schepen Greet Geypen heeft gevraagd om de rondwandeling uit te stellen naar een latere 
datum. Geen nieuws meer sinds 4 december 2008.

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

BESLUIT:  Er wordt voorgesteld om de lijst van knelpunten in een brief te gieten en aan CBS 
te bezorgen. Lucienne doet  het nodige.

4.4 Koffiestop van Broederlijk Delen op 06/03/09
- Dit is een initiatief waarbij koppen koffie worden uitgedeeld tegen een vrijwillige 

bijdrage. Aangezien de koffie zelf moet gekocht worden, impliceert dit een bijdrage 
van het Buurtcomité zelf.

- Tony stelt voor om als Buurtcomité Heihoek hier aan deel te nemen.
- Nog één à twee vrijwilligers gezocht (naast Tony). Joan en Rita zijn geïnteresseerd.
- Verder uit te werken tijdens vergadering februari (ikv Jaarplanning), o.a. lokatie 

(bibliotheek? Korenmarkt?), samenwerking met andere organisatie e.d.

4.5 Activtiteit nav 1-jarig bestaan Karmelietentuin
- Voorstel om een fotocollage van buurtkinderen te maken. Bedoeling zou zijn om 

foto’s te nemen van kinderen die regelmatige de tuin bezoeken en meehelpen (?) bij 
het onderhoud en die op te hangen.

- Dit voorstel wordt op gemengde gevoelens onthaald: 



- Hoe creëer je representatief staal van buurtkinderen? 
- Gaan we nu de belhamels van de buurt ophemelen?
- Anderzijds zou zulk initiatief de betrokkenheid van die buurtkinderen kunnen 

verhogen.
- Alleszins vraagt dergelijk initiatief een gedegen en tijdrovende voorbereiding. 

Hiervoor zouden we nu al te laat zijn.

Alternatief voorstel: foto-collage over “de vier seizoenen in de Karmelietentuin”, “de 
activiteiten in de tuin doorheen het jaar”.

Nog een voorstel: Burendag in de tuin, of de Karmelietentuin alleszins betrekken in een 
parkoers met kwis of spelletjes dat langsheen de verschillende Burendag -clusters loopt.

5 Hip –Hip –Hoera!!!
- We hebben nu officieel een nieuwe penningmeester: Joan Appels. Hip!
- Voortaan hebben we ook een eigen bankrekening, bij een lokaal bankkantoor. Hip!!
- Het Buurtcomité Heihoek trakteert de aanwezigen op een drankje om te toasten op het 

Nieuwe Jaar. Hoera!!!

Volgende vergadering: do 05/02/09 om 20u in Den 
Deigem

Met bespreking van het Jaarprogramma 2009. Frisse ideeën zijn welkom bij 
de Luc en/of Tony.
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