
Buurtcomité HEIHOEK 
Vergadering dd. 04/06/2009
VERSLAG 

p/a Korte Pennincstraat 55, 2800 Mechelen
tel: 015/330.847
mail: tony_desmedt@hotmail.com
website: www.heihoek.be 

Voorzitter: Tony De Smedt
Secretaris: Luc Van Espen (verslaggever) & Lucienne Ost (penvoerder)
Penningmeester: Joan Appels

Aanwezig:
Voorzitter, Secretaris, Penvoerder, Penningmeester, Michel Vanderauwera, Gilbert Saerens, 
Louis Huysmans, Rita Vanderwegen, Etienne Puttemans, Geertje Jacobs, Jos uit Astridlaan.

Verontschuldigd:

1 Algemene werking

1.1 Financiën

1.2 Bestuur
Tony dient zijn ontslag in als voorzitter, en Luc als verslaggever, en dit met ingang van 
01/09/09.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Karmelietentuin
Aanhoudende verloedering van de tuin door hardleerse kinderen -zonder ouderlijk 
toezicht- begint de verantwoordelijke(n) te veel te worden.
De Politie heeft recentelijk de “baas van de tuin” benoemd als iemand die slechts als 
“klusjesman” optreedt. Sindsdien is het respect voor Tony gesmolten als sneeuw voor 
de zon.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
Beplanting lijkt goed stand te houden, nu er overal omheiningen rondstaan. De 
omheining van de boomvak aan Korte Pennincstraat 49 wordt echter geregeld 
kapotgereden door auto’s met trekhaak.

3 Straten en pleinen

http://www.heihoek.be/
mailto:tony_desmedt@hotmail.com


3.1 Mankementenwandeling met schepen G. Geypen 
Opvolging van nog openstaande knelpunten:
- Klachten in verband met losliggende stenen nog te melden, zodat maatregelen kunnen 

genomen worden.
 Hiertoe Schepen Geypen alsnog uitnodigen voor een wandeling in de wijk? 

3.2 Parking Ganzendries
Amaury Vanhooren heeft een ontwerp van brief opgesteld. Buurtcomité Heihoek is akkoord 
om deze brief onder haar naam te versturen, mits de vragen beperkt worden tot de 
parkeergelegenheid op de Ganzendries zelf.
 Brief nog niet verstuurd.

4 Voorbije activiteiten

4.1 Bloembakkenactie & Rommelmarkt dd. 09/05/09
- Bloembakkenactie is eens te meer succesrijk gebleken, ofschoon er klaarblijkelijk 

minder volk is langsgeweest dan vorig jaar.
- Buurtcomité Heihoek heeft ook organisatie van de Rommelmarkt op zich genomen. 

Bedoeling was om de standen doorheen de tuin te laten lopen. Door een laattijdige 
opening van de poorten door de bewakingsfirma is dit echter in ’t water gevallen. Alle 
standhouders hadden zich intussen immers in de Korte Penninc- en de Kroonstraat 
opgesteld. 

4.2 Burendag dd. 26/05/09
- Prijsvraag waarbij de deelnemers het juiste aantal kroonkurken dienden te raden, is 

goed onthaald. Wie er het dichst bij is, wordt winnaar en krijgt de beker.
- Als prijs wordt een wisselbeker in het leven geroepen. Deze zal door Tony 

overhandigd worden aan de winnaar of winnende ploeg, tijdens de viering van de 
1 jarige tuin: zie volgende punt

5 Geplande activiteiten

5.1 Activiteit n.a.v. 1-jarig bestaan Karmelietentuin op 20/06/09
- Voorbereidingen:

o 15/06: uiterste datum voor bussen van flyers
o 20/06 om 10u: opruimen van de tuin
o 13u: gereedzetten van tafels en stoelen, e.d.

- Programma: 
o 14u 00: Ontvangst in de tuin met speech door “de baas van de tuin” en 

prijsuitreiking van wedstrijd Burendag
 Geertje heeft een kennis die figuurtjes uit multiplex kan maken en 
beschilderen  Logo Heihoek (hoogte = 30cm) kan op die manier een 
3D-vorm krijgen en op ’n sokkeltje gezet worden. Dit vormt een trofee.

o 14 – 17u: Kinderactiviteiten (o.a. schminkstand) door El Kantra
 El Kantra organiseert dit zelf



o 14u 30: Optreden van straatmuzikanten-duo ‘La Ru’ (bekomen via de 
IGEMO-wedstrijd ivm afvalarme feesten)
 Tafels en stoelen worden gehuurd bij ’t Stad. Kosten kunnen 
teruggevorderd worden via Feestcheque Straatfeesten. 

o 15u 30: Ontvangst in Deigem met gratis drankje 
 Gilbert heeft ontwerp drankbonnetjes aangemaakt

o 16u 00: foto-presentatie door Stefan dH
 Gilbert bereidt tekst voor; Stefan maakt beeld-presentatie

Boe– hoe- hoe!
- Ondoordachte uitspraken van de Lokale Politie doen het respect van de kinderen 

voor de “Baas van de Tuin” smelten als sneeuw voor de zon. De situatie begint 
stilaan uit de hand te lopen.

- Tony en Luc dienen hun ontslag in. Het Buurtcomité Heihoek moet (tegen 
september) op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.

Hip-Hip-Hoera!
- Het logo van de Heihoek gaat weldra in 3 dimensies bestaan, meer bepaald in de 

vorm van de wisseltrofee, die uitgereikt wordt n.a.v. de wedstrijd tijdens 
Burendag.

Volgende vergadering: do 02/07/09 om 20 u in den 
Deigem
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