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p/a Korte Pennincstraat 55, 2800 Mechelen
tel: 015/330.847
mail: tony_desmedt@hotmail.com
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Voorzitter: Tony De Smedt
Secretaris: Luc Van Espen (verslaggever) & Lucienne Ost (penvoerder)
Penningmeester: Joan Appels

Aanwezig:
Voorzitter, Secretaris, Penvoerder, Penningmeester, Michel Vanderauwera, Gilbert Saerens, 
Martine & Sander, Fernand & Agnes.

Verontschuldigd:

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Algemene werking

1.1 Verderzetting werking Buurtcomité Heihoek 
Van iedereen wordt verwacht om tegen september nagedacht te hebben over het al dan niet 
verderzetten van de werking en, zo ja, met wie aan het roer.

1.2 Financiën
- Geen bewegingen in de kassa. Dit betekent dat de subsidies voor 2009 nog (steeds) 

niet gestort zijn (n.v.d.r. Intussen heeft Stad ons briefgewijs gemeld dat die storting 
kortelings zal uitgevoerd worden).

- Onkosten van 103 € van viering 1 jaar Karmelietentuin moeten nog betaald worden 
aan Den Deigem.

2 Karmelietentuin en andere groenvoorziening

2.1 Karmelietentuin
- Situatie in de tuin is sterk verbeterd sinds diverse acties (in verspreide slagorde) 

vanuit het Buurtcomité:
o speech Tony nav 1-jarig bestaan Karmelietentuin
o mail van Sander aan preventiedienst
o aanspraak van baldadige kinderen door buurtbewoners.

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


o Regelmatige en langdurige aanwezigheid van allochtone vrouwen in de tuin, 
waardoor een oogje in het zeil wordt gehouden door “eigen volk”.

- Stad zou een vergadering organiseren met bewoners van Patershof. Buurtcomité 
Heihoek wenst hierbij betrokken te worden.

- Er wordt een voorstel gelanceerd om het toezicht over de tuin te verdelen onder de 
leden van het Buurtcomité Heihoek, volgens een beurtrol, en geconcentreerd tijdens 
de “kritische uren”, d.w.z. na 18u.

- Sommige allochtone adolescenten zouden wel een oogje in het zeil willen houden, 
tegen een vergoeding als jobstudent. De Stad lijkt hier echter niet op te willen 
ingaan.
 Joan stelt voor om Schepen Ali Salmi van Preventie hierover aan te spreken.

- Een bijkomende manier om de sociale controle te verhogen, zou erin kunnen 
bestaan om in de tuin een petanque -baan in te richten. Destijds is zoiets echter uit 
het ontwerp van de tuin gehouden, omdat die niet mocht ingericht worden als 
‘speeltuin’. 
 Nagaan wat juist de reden was voor het niet opnemen van petanquebaan (en 
andere speelelementen) in de tuin, en desgevallend dit idee opnieuw oprakelen bij 
bevoegde diensten.

2.2 Herbeplanting boomvakken 
Beplanting lijkt goed stand te houden, nu er overal omheiningen rondstaan. De 
omheining van sommige boomvakken die kapotgereden worden door auto’s met 
trekhaak, is middenin verstevigd zodat beschadiging vermeden wordt.

3 Straten en pleinen

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 wordt alsnog verstuurd.

4 Voorbije activiteiten

4.1 Activiteit n.a.v. 1-jarig bestaan Karmelietentuin op 20/06/09
- In het algemeen als positief beoordeeld. Opkomst in de tuin was wat magertjes; 

anderzijds zijn in Den Deigem wel 103 gratis drankbonnetjes uitgedeeld! 
Mogelijke verklaringen:

o Gekozen moment op zaterdag-namiddag?
o “Mensen zitten er niet op te wachten, want hebben al 100-en -1 andere 

dingen te doen”



- Onkosten (o.a. voor drankbonnetjes, onkosten Rita, onkosten El Kantra) moeten 
nog bij elkaar geharkt worden.

5 Geplande activiteiten
Geen, gezien de zomervakantie en de nakende bestuurswissel

Hip-Hip-Hoera!
Tony & Luc trakteren met roomijs ter ere van hun afscheid als voorzitter respl. secretaris van 
het Buurtcomité.

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