
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 05/02/2009
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, Louis Huysmans, Rita Vanderwegen, Paul Van Rompay & 
Cécile, Greta Rober, Patrick Maertens.
Aanwezig tbv punt 2: San Boogaerts, Fons Van Dam, Jan Bleys (Ars Horti)

Verontschuldigd:
Voorzitter; Gilbert Saerens

1 Algemene werking
- Verzoek tot betaling van BA -verzekeringspremie is toegekomen. Wordt overhandigd 

aan penningmeester voor betaling.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Opvolging na klachten n.a.v. ingebruikname tuin 
- Plaatsing van informatieborden:

De twee informatieborden met verbodsbepalingen en de artikels uit de Algemene Be-
stuurlijke Politieverordening worden geleverd (met de stoomboot uit Spanje) in febru-
ari. Ze zullen geplaatst worden wanneer het het Stadsbestuur belieft.

- Vervroegd sluitingsuur in de winterperiode:
Hiertoe is al een tijdje geleden beslist door het CBS. De invoering hangt echter samen 
met het in voege treden van een nieuw jaarcontract voor een (nieuwe?) bewakingsfir-
ma. Offertevraag is uitgeschreven. Offertes worden ingewacht tegen 06/02/09.
Voor alle duidelijkheid nogmaals de vastgestelde openingsuren:

o Zomerperiode: 01/03 – 31/10: 8 – 22u
o Winterperiode: 01/11 -28/02: 8 – 19u
o (n.v.d.r.  Voor de schrikkeljaren moet ‘n aparte regeling uitgewerkt worden…)

- Vernieuwing van de aanplantingen:
Zie presentatie Ars Horti:

o Vervanging van meerstammige tulpenbomen door hoogstammen
o Vervanging van seringenboom door Pluimes (fraxinus ornus)



o Kandelaring van eerste 3 lindes (vanaf de poort te beginnen).
o Hulst in plaats van varens in de omgeving van de grot. De zone achter de grot 

zal afgesloten worden (met een houten hekwerk zoals dat rond grote beuk in 
Kruidtuin) om de hulst voldoende groeikansen te geven.

o Opvulling van de open ruimte met koppels van in elkaar gegroeide boom-strui-
ken, om voetbal en andere groepsspelen onmogelijk te maken.
 Vlak voor de grot wordt echter geen obstakel voorzien. Daardoor kan de 
grot als voetbalgoal blijven gebruikt worden. Het Buurtcomité Heihoek  vraagt 
daarom toch een zitbank te plaatsen voor de grot. Nadeel: risico op hangjonge-
ren. Voordeel: extra zitmogelijkheid voor (oudere) buurtbewoners in de scha-
duw (belangrijk in de zomer!!). Fons VD neemt dit voorstel mee in Collegebe-
sluit over her-aanplantingen.

o Opening en sluiting van de poorten. Volgende voorstellen worden 
geformuleerd ter verbetering van de procedures:

 strikte consignes voor het openen en sluiten, waarin stap voor stap 
wordt beschreven wat de bewakers moeten doen;

 1 vleugel van elke poort permanent gesloten houden, zodat er b.v. geen 
kiezeltjes in de openingen van de grond-pin kunnen gestoken worden.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
- De Groendienst heeft zopas de bomen gesnoeid, en de boombakken opgekuist. 
- In de komende weken/maanden zullen de vakken systematisch (d.w.z. stap voor stap, 

niet alles tegelijk!) opnieuw opgeplant worden.
- Op de hoekpunten van de vakken worden paaltjes geplaatst, die auto’s moeten 

beletten er doorheen te rijden.

3 Voorbije activiteiten 
Geen.

4 Geplande activiteiten 

4.1 Verwelkoming nieuwe bewoners
Geen nieuwe feiten.

4.2 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen 
Verschillende pogingen om Schepen Greet Geypen te laten afstappen in de Heihoek voor bo-
vengenoemde wandeling zijn mislukt. Daarom heeft het Buurtcomité Heihoek, in de 
vergadering van januari 2009, beslist om de lijst van knelpunten in een brief te gieten en aan 
CBS te bezorgen. 
Lucienne heeft het nodige gedaan. De ontwerp-brief wordt aan de vergadering voorgelegd en 
aangepast aan de bemerkingen: zie bijlage.  Hij zal eerstdaags overgemaakt worden aan het 
CBS.



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

bijdrage. 
- Buurtcomité Heihoek beslist hieraan deel te nemen. Rita zorgt voor registratie op 

website.
- Joan en Rita hebben zich opgegeven om de stand te bemannen/-vrouwen. Bijkomende 

vrijwilligers zijn welkom.
- Locatie: in de inkomhal van de bibliotheek
- Meest geschikte openingsperiode van de stand: VM of NM?  Rita informeert naar 

piekmoment in de bibliotheek.
- Broederlijk Delen geeft kortingbon voor aankoop koffie e.d. Aankopen zelf moeten 

wel door de deelnemende organisatie gebeuren. Dit impliceert een bijdrage van het 
Buurtcomité zelf. Besloten wordt om max. 25€ uit kas BCHH toe te steken voor koffie 
en attributen.

- Bekendmaking: Broederlijk Delen bezorgt pakket met affiches, flyers e.d.

4.4 Toneelvoorstelling “Ingesneeuwd” op zon 15/03/09
In maart 2009 speelt het Mechels Volkstoneel de thriller “Ingesneeuwd”, met onze 
voorzitter in een glansrol.
o Er werd een “uitkoop” geregeld met MVT voor zon. 15/03/09 om 15u.
o Forfaitaire kostprijs voor de zaal bedraagt 280€. Voorgestelde verkoopprijs voor de 

individuele kaarten = 7,5€.
o Probleem: Hoe wordt de activiteit gepromoot? Deur- aan –deur verkoop van kaarten? 

Wie stelt zich kandidaat??
o Alvast reclamefolder meesturen met verslag!
o Hebben zich al aangemeld om te komen kijken:

o Joan Appels en echtgenote
o Greta Rober en Etienne.

4.5 Paasactie in de Karmelietentuin
Kan uit 2 delen bestaan:

o Versiering van de tuin met b.v. gele linten. Voorstel om eventueel kinderwerking El 
Kantra in te schakelen voor extra versiering. Rita neemt contact.

o Kinderactiviteit op Paaszaterdag, b.v. paaseieren –zoektocht. Opmerking: dit zou de 
competitiviteit tussen kinderen nog aanscherpen.

 Verder te bespreken tijdens volgende vergadering.

4.6 Bloembakkenactie & Rommelmarkt & Activiteit n.a.v. 1-jarig 
bestaan Karmelietentuin

- Vindt plaats op 16/05/09. (n.v.d.r.  Intussen vernomen dat de Bloembakkenactie  
plaatsvindt in WE van 9-10 mei!)

- De activiteit nav 1-jarig bestaan Karmelietentuin (18/05/08) wordt dus logischerwijs 
best op dezelfde dag georganiseerd.

- Het laten doorlopen van de rommelmarkt over het pad van de tuin zorgt automatisch 
voor het onder de aandacht brengen van die éénjarige tuin. 



- Andere activiteitsvoorstellen: optreden van Rosamunde? Optreden van een ex-
Cliniclown uit de familiekring van Joan? Optreden van het gelegenheidskoor dat de 
opening van Stadsvisioenen opluistert? Of van Wiske Dumon uit de Veluwestraat? Of 
van de synthesizer –muzikant uit de Adegemstraat???

 Verder te bespreken tijdens volgende vergadering.

4.7 Burendag op di. 26/05/09
- Voorstel: de Karmelietentuin betrekken in een parkoers (zoektocht, voetrally) met 

kwis of spelletjes dat langsheen de verschillende Burendag -clusters loopt.
- Volksspelen in de Karmelietentuin? 

 Verder te bespreken tijdens volgende vergadering.

4.8 Voorstellen voor de rest van het jaar
o Rondvaart of bezoek aan Planckendael?
o Wijkwandeling? (zoals vorige jaren)
o Wijk- zoektocht ? (zoals vorig jaar) 
o Kom op tegen Kanker: verkoop azalea’s ? (zoals vorige jaren)
o Voorstellingsavond van een project gesteund door buren uit onze wijk (Kinderen van 

Cambodja) in Den Deigem
o Herhaling kerstversiering in de tuin en Glühwein-avond. (zoals vorig jaar)

Algemene bemerking: het Buurtcomité Heihoek  moet zich, inzake activiteitenorganisatie best 
beperken tot zijn “core-business”, nl. activiteiten waarbij buren betrokken worden, of die je 
enkel onder buren kan doen. Filmavonden, kookcursussen, e.d. kan men ook bij KWB, 
VormingPlus enz. volgen. Daarin kan het Buurtcomité Heihoek  geen meerwaarde bieden.

5 Hip –Hip –Hoera!!!
- De inrichting van de Karmelietentuin zal bijgestuurd worden zodat de kinderziekten 

grotendeels verholpen zullen geraken. Hip!
- Er komt eindelijk schot in de zaak van de verwaarloosde boomvakken. Hip!!
- We hebben alweer een hele reeks van (buurtgebonden) activiteiten in petto. Dit 

grotendeels dankzij de onvermoeibare inspiratie van Rita. Hoera!!!

Volgende vergadering: do 05/03/09 om 20u in Den 
Deigem
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