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2. Verloop van de vergadering 
 

Nr. Onderwerp Synthese - Besluiten 

I.I.I.I.    AAAALGEMEENLGEMEENLGEMEENLGEMEEN     

1. Opvolgingstabel ‘Algemeen’ Wordt geactualiseerd. 
 

2. Politie Geen vragen voor wijkinspecteur Dox. 
 

3. Nieuw lid dorpsraad Kristin Fabré (Gezinsbond).  Welkom! 
 

4. Verslag vorige vergadering Goedgekeurd. 
 

5. Financiën Overzicht rekeningstand: € 1588,49  
 
Pascale is momenteel titularis van de rekening. Kaline is penningmeester. Beiden hebben een volmacht op de rekening 751-
2030210-40 bij AXA te Heffen. Hierop wordt jaarlijks de stadstoelage van € 1000 gestort. Na beslissing van de afdeling financiën 
wordt binnen de dorpsraad een nieuwe titularis aangeduid.   
Benny wordt gevraagd deze functie op zich te nemen. Indien negatief zal Stef titularis worden. 
Nvdr Benny geeft zijn akkoord op vrijdag 2 april aan Wilfried en Pascale. Formaliteiten zullen zo snel mogelijk in orde gebracht 
worden. 
 
Taak penningmeester: 
Half november begroting voorleggen. Begin juni afrekening. Beiden te bezorgen aan afdeling wijk- en dorpszaken. Afdeling wijk- en 
dorpszaken bezorgt hiervoor de nodige sjablonen. 
 

6. Nieuwe agenda dorpsraad Vanaf heden wordt er met een standaard agenda en opvolgingstabel gewerkt. Zie ook reglement wijk- en dorpsraden bij artikel 6 
onder punt 6.1.3. (zie bijlage). Vergaderen op een correcte, efficiënte en gestructureerde manier zijn de basisprincipes. 
 

7. Nieuw reglement wijk- en dorpsraden Extra aandacht wordt besteed aan artikel 3, meer bepaald punt 3.2. en 3.3. 
Lucrèce wordt als back-up  gespreksleider aangeduid.  Zij zal samenwerken met Wilfried en in geval van ziekte en onverwachte 
omstandigheden Wilfried vervangen. 
 

II.II.II.II.    OOOOPENBAAR PENBAAR PENBAAR PENBAAR DDDDOMEINOMEINOMEINOMEIN        

1. Opvolgingstabel ‘Openbaar domein’ Wordt geactualiseerd 
 

2. DWIP / Matrix III 1. Sluipverkeer Ten Doorn, Nuffelstraat, Bleukenweg, Kouterweg en Heirstraat: na het beëindigen van de werken in de 
Kazernestraat worden tellingen uitgevoerd in betreffende straten.   

• Dorpsraad vraagt hoe de tellingen worden uitgevoerd +  tellingen laten doorgaan in september. 
2. Opwaardering grasplein aan kapel Ten Doorn: gevraagde fietsenrekken worden volgende maand geplaatst. Restauratie 



van de kapel: buitenkant zal eind april klaar zijn, voor de binnenkant is nog geen timing gekend.  

• Dorpsraad stelt volgende suggesties voor:  
- aanwezig klinkerpad rond de kapel uitbreiden naar een picknick ruimte waarop 2 picknic-tafels (voor +/- 16 

personen) staan met vaste zitjes; 
- aanwezig vuilbakje verplaatsen naar picknik-ruimte; 
- plaatsing van 4 zitbanken gericht naar de kapel voor de eucharistievieringen; 
- in Ten Doorn langs het grasplein een beukenhaag planten afwisselend met boompjes (sierkers). Ook langs de 

kant van de Steenweg op Heindonk tot aan het bushokje; 
- hoek Ten Doorn-Steenweg op Heindonk verharding aanbrengen; 
- resterende gras graag behouden maar egaliseren; 
- wildgroei aan de kapel verwijderen en langs de zijde van aangrenzende buurtbewoner; 
- plaatsing fietsenrekken links of rechts van het bushokje op verhard terrein; 
Nvdr na overleg op vrijdag 2 april met de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit: suggesties worden meegenomen 
en aan de hand daarvan wordt een ontwerp opgemaakt. De fietsenrekken worden langs de linkerzijde van het 
bushokje geplaatst. Het zijn dezelfde type van fietsenrekken zoals op het dorpsplein. Plaatsing wordt kortelings 
uitgevoerd. 

 
3. Steenweg op Heindonk: opwaardering toestand fietspad + afscherming van de rijbaan door middel van een haag of 

omega beugels: het wordt geen verhoogd fietspad zoals eerder werd aangekondigd. Een haag zal aangepland worden als 
scheiding van de rijbaan na vernieuwing. Het betreft hier een dossier in samenwerking met de provincie Antwerpen en 
Willebroek. Blijft de oorspronkelijke breedte behouden van het fietspad? 

 
4. Speelruimte Fonteinweg-Voosdonk: er wordt een werkgroep samengesteld door Wilfried en Kaline samen met de 

bewoners van de Steenweg op Heindonk , Fonteinweg en buurtcomité Voosdonk. Resultaten hiervan worden 
gecommuniceerd op de volgende dorpsraad.  

 

3. Mobiliteitsoverleg van 24 maart  Doel = verkeersstructuur wijken en dorpen verbeteren. Studiebureaus Tritel en Vectiris zullen het mobiliteitsplan herwerken in 
opdracht van de stad.  Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de wijken en dorpen. Een analyse van het fietsroutenetwerk en 
openbaar vervoer wordt hierin opgenomen. Terugkoppeling voor de zomer, voorstelling nieuw plan voorzien eind 2010.  Het 
studiebureau maakt een verslag  van de bijeenkomst. Momenteel heeft afdeling wijk- en dorpszaken dit verslag nog niet ontvangen. 
 

III.III.III.III.    OOOONTMOETINGNTMOETINGNTMOETINGNTMOETING        

1.  Opvolgingstabel ‘Ontmoeting’ Wordt geactualiseerd 
 
 

2. Nieuwe ontmoetingsruimte Heffen Momenteel is de ontmoetingsruimte nog in ontwerp. Zodra meer nieuws wordt de dorpsraad ingelicht. 
Dorpsraad vraagt een herziening van de verhuurprijzen in de wijk- en dorpshuizen en bijhorende zalen. 
In het volgende dorpskrantje wordt een wedstrijd uitgeschreven voor de nieuwe ontmoetingsruimte. 
De werkgroep bestaande uit Martje, Lucrèce, Stef en David wordt opgericht om de belangen van de ontmoetingsruimte te 



behartigen. Victor Marinus van Heffen in Beweging en de vereniging Okra wordt gevraagd of zij ook willen deelnemen aan de 
werkgroep. Een eerste suggestie van de werkgroep is via een fotoreportage de werken opvolgen. Volgende dorpsraad meer info van 
de werkgroep. 
 

3. Heffen Swingt 2011 Alle leden van de dorpsraad denken na over een concept. Suggesties worden verwacht op de volgende dorpsraad.  
 

4. Wandel-knooppunten-netwerk Rivierenland Zondag 18 april opening van het Wandelnetwerk Rivierenland. De Heffen-aan-de-Zenne-route is een historische route, is een 
wandeling met gids en vertrekt aan het dorpshuis van Heffen. Vertrek 13.30u, inschrijven via het dorpshuis of via David Wellens. Het 
dorpshuis zal die zondag uitzonderlijk open zijn van 9u tot 15u. Het eindpunt van alle wandelingen is de Paardenmelkerij De Beck. 
Hier vindt om 16u de officiële opening van het wandelnetwerk plaats.  Brochure van alle wandelingen beschikbaar in het dorpshuis. 
 

5. Fleur je straat op  Zaterdag 8 mei van 10 u. tot 12 u. worden naar jaarlijkse gewoonte aan de parochiezaal plantjes uitgedeeld door de leden van de 
dorpsraad.  Zie bon in de Nieuwe Maan. Plantjes (2700 plantjes en 35 zakken potgrond) en gevraagde materiaal zullen 
vrijdagnamiddag 7 mei geleverd worden. Dit jaar wordt de tent niet opgezet door de uitvoeringsdiensten. 
 

6. Herdenking oud strijders 11 november  Werkgroep= David, Wilfried, Annie.  
Florette Dalemans reageerde op het artikel in de dorpskrant i.v.m. gevraagde namen van de gesneuvelden/overledenen van WOI en 
WOII die in Heffen woonden. Pascale volgt verder op. 
Wilfried zorgt voor de bloemen, David  voor de muziek. 
 

IV.IV.IV.IV.    IIIINFORMATIE EN NFORMATIE EN NFORMATIE EN NFORMATIE EN IIIINSPRAAKNSPRAAKNSPRAAKNSPRAAK        

1. Opvolgingstabel ‘Informatie en Inspraak’ Wordt geactualiseerd. 
 

2. ABV De jaarlijkse algemene bewonersvergadering vindt plaats op dinsdag 21 september om 20u in zaal Grétry. Tegen de volgende 
dorpsraad brengt iedereen agendapunten en suggesties mee  over de concrete invulling van de avond. 
 

3.  Wijk- en dorpskranten Oorspronkelijk was buurtcomité Heffen Dorp ingeschreven als verdeler voor dorpsgerichte communicatie. Zij hebben hun 
inschrijving geannuleerd.  De dorpskrant van Heffen die iedereen onlangs in zijn bus kreeg is verdeeld door Wilfried en zijn 
echtgenote, waarvoor veel dank.  Dorpsraad Heffen is nu ingeschreven bij wijk- en dorpszaken voor de verdeling van dorpsgerichte 
communicatie.  De opbrengst wordt op de rekening van de dorpsraad gestort. Het betreft €0,105 per rondgedragen stuk. 

V.V.V.V.    VVVVARIAARIAARIAARIA        

1. Verslagen info- en andere vergaderingen De dorpsraad vraagt van iedere vergadering een officieel verslag . Op 23 juni 2009 heeft de dorpsraad geen verslag ontvangen van 
de infovergadering i.v.m. de heraanleg  van de Kazernestraat/Steenweg op Heindonk.  
 

2. Burendag  Dit jaar vindt de  burendag plaats op dinsdag 25 mei vanaf 18u. Inschrijven voor 1 mei via je buurtcomité, naar 
dorpshuis.walem@mechelen.be of via de post naar Stad Mechelen, dienst Wijk- en dorpszaken, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. 
Elke deelnemende straat krijgt een feestpakket. Voor meer info zie de aprileditie van de Nieuwe Maan. 
 

3. Sportark Heffen Op donderdag 5 augustus komt de ‘sportark’ (voetbalkooi en andere sporten) van de dienst sport naar Heffen.  De dienst sport zoekt 



een geschikte locatie te Heffen. 
De dorpsraad stelt 2 plaatsen voor: 1. aan de Zennedijk naast het lokaal van Chiro Heffen 
                                                            2. speelruimte Fonteinweg-Voosdonk 
 

 
3. Volgende vergadering(en): 

Donderdag 6 mei, 20 u., dorpshuis Heffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  Adviezen aan de stad uit dit verslag:  
  

Nr. Adviezen Draagkracht adviezen Kopie aan bevoegde dienst(en): 

1. Matrix III-project : opwaardering grasplein aan kapel Ten 
Doorn. 
 
De dorpsraad stelt volgende suggesties voor: 

- aanwezig klinkerpad rond de kapel 
uitbreiden naar een picknick ruimte 
waarop 2 picknic-tafels (voor +/- 16 

Besproken op de dorpsraad. Dient ruimtelijke planning en mobiliteit. 



personen) staan met vaste zitjes; 
- aanwezig vuilbakje verplaatsen naar 

picknik-ruimte; 
- plaatsing van 4 zitbanken gericht naar 

de kapel voor de eucharistievieringen; 
- in Ten Doorn langs het grasplein een 

beukenhaag planten afwisselend met 
boompjes (sierkers). Ook langs de kant 
van de Steenweg op Heindonk tot aan 
het bushokje; 

- hoek Ten Doorn-Steenweg op Heindonk 
verharding aanbrengen; 

- resterende gras graag behouden maar 
egaliseren; 

- wildgroei aan de kapel verwijderen en 
langs de zijde van aangrenzende 
buurtbewoner; 

- plaatsing fietsenrekken links of rechts 
van het bushokje op verhard terrein. 

2. De dorpsraad vraagt een herziening van de verhuurprijzen in 
de wijk- en dorpshuizen en bijhorende zalen. 

Besproken op de dorpsraad. Afdeling wijk- en dorpszaken 

 
5.  Opvolgingstabel 
    
I.I.I.I.    AAAALGEMEENLGEMEENLGEMEENLGEMEEN    

Uitvoerder  Nr. Verslag Onderwerp 

Stad Dorpsraad 

Laatste stand van zaken 

 Toegankelijkheid dorpshuis  Werkgroep dorpsraad (Kaline, 
Martje, Hugo en Wilfried) 

De werkgroep zal thuis ter plaatse gaan bij mindervaliden 
. Tegen de volgende dorpsraad meer info van de 
werkgroep omtrent concrete aanpak. 
 

 Monument oud strijders speelplein Kiekeboe: 
letters namen onleesbaar. 

Dienst monumentenzorg 
Dienst musea  
 

 Foto’s van het monument en enkele details van de letters 
zijn bezorgt aan de dienst musea.  
Vraag van musea: zijn letters altijd zo geweest? 
Dorpsraad weet dit niet. 
 

 Financiën dorpsraad Afd. Wijk- en dorpszaken Kaline De la Porte 
Benny Van Humbeeck 

Axa contacteren voor wijziging titularis: dit wordt Benny 
i.p.v. Pascale 
 



 
II.II.II.II.    OOOOPENBAARPENBAARPENBAARPENBAAR    DDDDOMEINOMEINOMEINOMEIN    

Uitvoerder  Nr. Verslag Onderwerp 

Stad Dorpsraad 

Laatste stand van zaken 

 Verkeersremmers Brouwerijstraat Team verkeerssignalisatie  Schilderswerken oversteek nog uit te voeren. Bevestiging 
van team verkeerssignalisatie dat het op de planning 
staat. 
 

 Heraanleg Kazernestraat/Steenweg op 
Heindonk 

Dienst wegenwerken  Heraanleg in uitvoering.  
Werken eind juni klaar. 
 

 Matrix III: 
Sluipverkeer Ten Doorn, Nuffelstraat, 
Bleukenweg, Kouterweg en Heirstraat 

Politie Mechelen  Op welke wijze gebeuren de tellingen? 
Tellingen laten plaatsvinden in september. 

 Matrix III: opwaardering grasplein aan kapel 
Ten Doorn 

Dienst ruimtelijk planning en 
mobiliteit 

 Suggesties van de dorpsraad zijn meegenomen door Paul 
Everaert van de dienst ruimtelijke planning en mobiliteit 
na overleg op vrijdag 2 april. 
 
 
 

 Matrix III: Steenweg op Heindonk: 
opwaardering fietspad  + afscherming van de 
rijbaan door middel van een haag of omega 
beugels. 
 

Dienst ruimtelijke planning en 
mobiliteit 

 Na vernieuwing van het fietspad zaleen haag zal 
aangepland worden als scheiding van de rijbaan. 

 Speelruimte Fonteinweg-Voosdonk  Werkgroep (Kaline, Wilfried) De werkgroep contacteert de bewoners van de Steenweg 
op Heindonk, Fonteinweg en buurtcomité Voosdonk. 
 

 Mobiliteitsoverleg van 24 maart 2010 Dienst ruimtelijke planning en 
mobiliteit 

 Terugkoppeling van overleg voor de zomer, voorstelling 
nieuw plan voorzien eind 2010. 
 

 
II.II.II.II.        OOOONTMOETINGNTMOETINGNTMOETINGNTMOETING    

Uitvoerder  Nr. Verslag Onderwerp 

Stad Dorpsraad 

Laatste stand van zaken 

 Nieuwe ontmoetingsruimte Heffen Dienst gebouwen 
Afd. wijk- en dorpszaken 

Werkgroep (Martje, Lucrèce, 
Stef en David) 

Di 16/3, voorstelling voorontwerp aan de dorpsraad 
afgelast. Momenteel is de ontmoetingsruimte nog in 
ontwerp. 
Suggesties van de werkgroep worden verwacht op de 



volgende vergadering. 
 

 Heffen Swingt 2011  Werkgroep (alle leden van de 
dorpsraad) 

Suggesties van de voltallige dorpsraad worden verwacht 
op de volgende vergadering. 
 

 Herdenking oud strijders 11 november Afd. Wijk – en dorpszaken Werkgroep (David, Wilfried, 
Annie) 

Wilfried zorgt voor de bloemen. David voor de muziek. 
 

 
IV....    IIIINFORMATIENFORMATIENFORMATIENFORMATIE    ENENENEN    IIIINSPRAANSPRAANSPRAANSPRAAKKKK 

Uitvoerder  Nr. Verslag Onderwerp 

Stad Dorpsraad 

Laatste stand van zaken 

 ABV dinsdag 21 september  Afd. wijk- en dorpszaken Werkgroep (alle leden van de 
dorpsraad) 

Agendapunten van de voltallige dorpsraad worden 
verwacht op de volgende vergadering. 
 

    


