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1. Aanwezigheden 

 

Regina Verdickt Cindy Spoelders Michael De Witte 

Kristin Fabré Wilfried Biesemans Benny Van Humbeeck 

Martje Suykens Hugo De Boeck  

Kaline de la Porte Stef Van Malderen  

Leden van de dorpsraad 

Annie Selleslagh David Wellens  

Vertegenwoordiging  
Stad Mechelen 

Dorpshuisverantwoordelijke: Pascale Bellens 
Wijkinspecteur: Karl Dox 

Lucrèce Mollez Victor Smets  

Magda Van Asch Philip Polfliet  Verontschuldigd 

   

 

Dorpsraad Heffen 
Datum 06/05/2010 

Dorpshuis Heffen 
Dorpshuisverantwoordelijke: Pascale Bellens 
Heffen Dorp 6bis 
2801 Mechelen (Heffen) 



2. Verloop van de vergadering 
 

Nr. Onderwerp Synthese - Besluiten 

I.I.I.I.    AAAALGEMEENLGEMEENLGEMEENLGEMEEN     

1. Opvolgingstabel ‘Algemeen’ Wordt geactualiseerd. 
 

2. Politie Ten Doorn: sinds een paar dagen tussen 16.30u en 17u duwen passerende fietsers het mobiel toilet omver en plaatsen kegels op 

de rijbaan → Karl volgt op. 
 

3. Verslag vorige vergadering Goedgekeurd. 
 

4. Financiën Overzicht rekeningstand: € 2588,49  
 
Toelage 2010, €1000 werd gestort op 9 april ll. 
Documenten Axa i.v.m. naamaanpassing titularis nl. van Pascale Bellens naar Benny Van Humbeeck zijn ondertekend door Kaline 
(penningmeester), Benny (titularis) en Pascale (gewezen titularis). 
Nvdr ondertekende documenten zijn vrijdag 7 mei binnengebracht bij Axa. De regeling i.v.m. toesturen van de rekeninguittreksels 
naar het dorpshuis, blijft behouden. 
 

5. Toegankelijkheid dorpshuis De werkgroep ‘minder mobiel’ brengt verslag i.v.m. stand van zaken (zie bijlage). Benny voegt zich bij de werkgroep. 
Opmerkingen: 
- aanvragen doorgeven op vrijdag i.p.v. op dinsdag aan het dorpshuis. Indien dorpshuis is gesloten, een  
  bericht plaatsen op het antwoordapparaat; 
- verzekering vrijwilligers? 
- verzekering boeken bib? 
- ontvangen van geld door vrijwilligers in naam van de stad, verzekering? 
 

6. Monument oud strijders Na contact met de dienst musea even volgende zaken duidelijk stellen: 
- beelden zijn de verantwoordelijkheid van de dienst musea. Het schoonmaken van de beelden gebeurt door  
  een speciale frma. Dienst musea voorziet de reiniging in budget 2011; 
- de sokkel van monumenten zijn de verantwoordelijkheid voor de dienst monumentenzorg. Dit jaar is er   
  geen budget beschikbaar meer. Mogelijkheid tot opnamen in budget 2011? 
 

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.   
 

Terugkoppeling collegebesluit o.b.v. vorig verslag: het college gaat niet akkoord met de uitbreiding van het matrix III 
project met Kouterweg en Heirstraat, aangezien deze problematiek reeds eerder werd behandeld.  Verwijzing naar reeds 
uitgevoerde controles vanwege politie, de eerdere bespreking met bewoners en de vaststelling dat niet tot een akkoord 
kon gekomen worden aangaande de voorgestelde maatregelen. 

 
2. Opwaardering grasplein aan kapel Ten Doorn: geen opmerkingen van het college op de suggesties van de dorpsraad.  
  
3. Steenweg op Heindonk: de fietspaden worden aangepast conform de normen van het fietsvademecum. In dit geval worden 

ze verbreed tot 1,5 meter. 
 

4. Speelruimte Fonteinweg-Voosdonk: werkgroep brengt verslag uit (zie bijlage). 
Opmerkingen: 
- de werkgroep neemt contact op met Jeroen De Vleesschauwer van de afdeling milieu- en  

         natuurontwikkeling voor inzage bodemonderzoek; 
       - de speelruimte moet openstaan voor alle Heffenaars. 
 

 

3. Mobiliteitsoverleg van 24 maart  Tot op heden niet meer nieuws. 
 

III.III.III.III.    OOOONTMOETINGNTMOETINGNTMOETINGNTMOETING        

1.  Opvolgingstabel ‘Ontmoeting’ Wordt geactualiseerd 
 
 

2. Nieuwe ontmoetingsruimte Heffen Werkgroep = Stef, Wilfried, David, Hugo, Lucrèce 
Dinsdag 27 april 2010 vond een overleg plaats in het stadhuis met schepen De Bie, afdeling wijk- en dorpszaken, Marc Massart 
(kerkfabriek), BC Heffen Dorp, Heffen in Beweging en een delegatie van de dorpsraad i.v.m. afspraken rond de afbraak van de oude 
parochiezaal.  
 
Stef noteerde volgende punten: 
- door afwezigheid van Petra De Kempeneer van de dienst stadsgebouwen kon geen info gegeven worden  
  over de stand van zaken, timing en verder verloop van het dossier; 
- schepen De Bie had vernomen dat de afbraak van de oude parochiezaal door de Heffenaars zou   
  gebeuren; 
- BC Heffen Dorp en vrijwilligers zijn bereid tot het meehelpen aan de afbraak mits compensatie; 
- de kerkfabriek heeft nooit een toezegging gedaan dat zij de afbraak zouden financieren; 
- afdeling wijk- en dorpszaken werkt momenteel aan een dossier voor het verkrijgen van Europees geld; 
- voor de exploitatie van de nieuwe zaal wordt een nieuwe beheersformule opgemaakt (huidig  



  retributiereglement van wijk- en dorpszaken zal niet toegepast worden); 
 
Besluit: om misverstanden in de toekomst te vermijden vraagt Stef dat alle communicatie vanuit de stad via hem verloopt. Dinsdag 
15 juni heeft de werkgroep een overleg in de oude parochiezaal. 
 

3. Heffen Swingt 2011 Suggesties: 
-  geld spenderen aan de opening voor de nieuwe ontmoetingsruimte; 
- alle Heffense buurten samen: elke buurt zorgt voor een eigen activiteit, bewoners gaan met de fiets naar   
  alle activiteiten en eindigen als laatste op het dorpsplein waar ook allerhande activiteiten worden voorzien.  
  Ieder buurtcomité checkt dit voorstel op de burendag. 
 

4. Fleur je straat op  Verdeling van de plantjes gebeurt op zaterdag 8 mei van 10u tot 12u aan de oude parochiezaal.  Overschot van de plantjes wordt 
terug opgehaald door de uitvoeringsdiensten. 
 

6. Herdenking oud-strijders 11 november  Werkgroep = David, Wilfried, Annie.  
Jan Goovaerts (echtgenoot van Lucrèce) reageerde op het artikel in het dorpskrantje i.v.m. vraag naar de namen van de oud strijders 
’14-’18 en ’40 –’45. Hij heeft documenten binnengebracht van de oud-strijders van ’14-’18. Jan wil niet dat dit verloren gaat. Het 
archief van de stad Mechelen kan dit opnemen in hun bestand. Op die manier kunnen de documenten bewaard blijven en kan 
iedereen de documenten inkijken. 
Besluit: de dorpsraad vindt het een goed idee om de documenten in bewaring te geven aan het archief van de stad Mechelen. 
Pascale brengt Jan op de hoogte van deze beslissing en bezorgt de documenten aan het stadsarchief.  
 

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

1. Opvolgingstabel ‘Informatie en Inspraak’ Wordt geactualiseerd. 
 

2. ABV De ABV Heffen vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 september. 
 
De dorpsraad wil graag dezelfde werkwijze hanteren als vorig jaar. 
 
Agendapunten: 
- verwelkoming 
- plannen speelplein Kiekeboeke  
- speelruimte Fonteinweg-Voosdonk (voorstelling werkgroep dorpsraad) 
- parkeerdruk Heffen Centrum 
- plannen werkgroep ‘minder mobiel’ 
- stand van zaken Brouwerijstraat 
- stand van zaken voetgangersbrug over De Zenne 
- stand van zaken nieuwe ontmoetingszaal Heffen 
- vragenronde 



 

3.  Wijk- en dorpskranten De dorpskrant zal in de toekomst geïntegreerd worden in de Nieuwe maan. Startdatum nog niet gekend. 
 

V.V.V.V.    VVVVARIAARIAARIAARIA        

1. Participatieproject De dorpsraad vraagt stand van zaken aan wijk- en dorpszaken. 
 

2. Zomersluiting dorpshuis Het dorpshuis zal gesloten zijn van maandag 2 augustus t.e.m. maandag 30 augustus. 
 

3. Heffenveldweg Ongerustheid over de uitbreiding van de bouwfirma IBO. 
 

 
3. Volgende vergadering(en): 

Donderdag 2 september , 20 u., dorpshuis Heffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  Adviezen aan de stad uit dit verslag:  
  

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

1. Reiniging beeld oud strijders, budget 2011. Besproken op de dorpsraad. Dienst musea 



 

2. Reiniging  sokkel monument oud strijders. Vraag tot 
opname in budget 2011. 
 

Besproken op de dorpsraad. Dienst monumentenzorg 

 



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) 

Werkgroep werkte voorstel uit, zie verslag. 

 Monument oud strijders speelplein Kiekeboe: 
letters namen onleesbaar. 

Dienst monumentenzorg 
Dienst musea  
 

 Vraag tot reiniging van sokkel en monument aan de dienst 
musea en monumentenzorg. 

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

Vanaf heden zijn Kaline de la Porte penningmeester en 
Benny Van Humbeeck titularis van de rekening van de 
dorpsraad. 

 
II.II.II.II.    OOOOPENBAARPENBAARPENBAARPENBAAR    DDDDOMEINOMEINOMEINOMEIN    

Uitvoerder  Nr. Verslag Onderwerp 

Stad Dorpsraad 

Laatste stand van zaken 

 Verkeersremmers Brouwerijstraat Team verkeerssignalisatie  In orde. 
 

 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. 
Kouterweg en Heirstraat worden geschrapt uit matrix III. 
 

 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 zal een haag aangepland 
worden als scheiding van de rijbaan. 

 Speelruimte Fonteinweg-Voosdonk  Werkgroep (Kaline, Wilfried) Werkgroep werkte voorstel uit, zie verslag. 

 Mobiliteitsoverleg van 24 maart 2010 Dienst ruimtelijke planning en 
mobiliteit 

 Terugkoppeling van overleg voor de zomer, voorstelling 
nieuw plan voorzien eind 2010. Tot op heden geen verder 



nieuws. 
 

 
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) 

Volgend overleg van de werkgroep vindt plaats op dinsdag 
15/6 in de oude parochiezaal. 
 

 Heffen Swingt 2011  Werkgroep (alle leden van de 
dorpsraad) 

Suggesties worden gecheckt tijdens de burendag door 
betreffende buurtcomités. 
 

 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    IIIINSPRAAKNSPRAAKNSPRAAKNSPRAAK 

Uitvoerder  Nr. Verslag Onderwerp 

Stad Dorpsraad 

Laatste stand van zaken 

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

Agenda werd samengesteld. 

    


