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Verslag infoavond BBG Spreeuwenhoek 
  

 
 

1. Aanwezigheden 
 
 

Aanwezige bewoners (15) Sylvain Peeters - Viviane Piron - Jean-Paul Delvaux - Wilfried Wielandts - Erik Van den Bulck - Leen Sleebus -  
Hedwig Willems - Christiane Merckx - Eddy Verhoeven - Danny Rochtus - Jan Maerevoet - Erik Van Harck - Rita 
Janssens - Gunther Van Den Broeck - Eric Van Herteryck 

Bewoners verontschuldigd (3) Harry Viaene – Manu Claessens – Steven Laurijssen 

Vertegenwoordiging Stad Mechelen (4) Afdeling Projecten en Planning: Jan Pluys (projectcoördinator) 
Afdeling Marcom: Dirk Mattheeuws (projectmedewerker participatie) 
Afdeling Sociaal Beleid: Mieke Van Velthoven (dorpsconsulent) 
mmMechelen Feest vzw: Barbara Willems (admin. evenementenloket) 

 
2. Agenda 
 
1. Verwelkoming + context 
2. Bespreking 
3. Verdere afspraken 

 
 
 
 

12 november 2018 
Clubhuis FC Muizen 
Lotelingenstraat  

Verslag: Jan Pluys (projectcoördinator) 
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3. Verslag 
 
Nr Onderwerp Synthese 
1. Verwelkoming + context Op de vergadering van deze avond zal gepraat worden over mogelijke tijdelijke invullingen die plaats kunnen 

vinden op de oude voetbalterreinen van Muizen. In het verleden werden reeds verschillende ideeën aangehaald, 
maar deze werden tot op heden nooit concreet.  
 

2.  Bespreking Hieronder een oplijsting van een aantal ideeën die werden voorgesteld: 
 
Hondenweide 
Er is nood aan een ruimte waar de honden losgelaten kunnen worden. Dit is niet mogelijk langsheen de vaart 
wegens het mogelijk conflict met de andere zwakke weggebruikers. Er wordt gedacht aan een terrein van 
ongeveer 50x 50m voorzien van een draad, bankjes, gewone vuilbakjes en hondenpoepvuilbakjes. 
 
Finse piste 
In veel andere gemeenten/steden worden verschillende recreatieve invullingen steeds geclusterd. In deze 
omgeving is een voetbal en een tennisclub aanwezig, maar een mogelijkheid tot atletiek (lopen op zachte 
ondergrond) is niet aanwezig. Belangrijk hierbij is de totale lengte en de aanwezigheid van licht. Misschien moet 
er verder gekeken worden dan de voormalige voetbalterreinen en kan er een loopparcours gecreëerd worden 
door het hele gebied. Dit zal verder onderzocht moeten worden, want de stad is enkel eigenaar van de 
voormalige voetbalterreinen. 
 
Moestuin 
In de omgeving is er vraag naar een gemeenschappelijke moestuin. In het huidige RUP was er tegenover de 
voetbal een ruimte voorzien voor de aanleg van moestuinen maar doordat het RUP geen rechtszekerheid biedt, 
werden hier geen verdere stappen in genomen. De grond wordt momenteel nog bewerkt door een landbouwer. 
Bij de aanleg van moestuintjes zijn er bijkomende constructies nodig waaronder een bergruimte voor het 
werkmateriaal, watervoorziening, en dergelijke. 
Bij de tijdelijke invulling op de Komet-site werd er destijds samengewerkt vanuit het Buurtcomité Heihoek met 
‘Velt’ (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) voor de aanleg van moestuintjes. Misschien kan ook hier 
gezocht worden naar een samenwerking.  
(Website: http://beweegt.velt.be/mechelen) Hierbij kan altijd iemand van Velt of van het Buurtcomité gevraagd 
worden om hun ervaringen hierin te vertellen.  
 
BMX-parcours 
Een ander voorstel voor een tijdelijke invulling is de aanleg van een BMX-parcours voor kinderen naar het 
voorbeeld van het BMX-parcours in het Bloso-domein in Hofstade. 
Voor deze activiteit kan misschien samengewerkt worden met de sport- en jeugddienst. Ook zou het interessant 
zijn mochten er foto’s van het parcours van het Bloso-domein beschikbaar zijn. 
 

http://beweegt.velt.be/mechelen


 3 

Evenementenplein 
Een groot deel van de terreinen mag gewoon gras blijven zodat op deze ruimte ééndagsevenementen 
georganiseerd kunnen worden. Dit kan gaan van bijvoorbeeld Nieuwjaarsdrink, foodtruck-festival, 
rommelmarktjes, enz.  Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunnen er zelfs activiteiten door externen 
georganiseerd worden. Enkel luidruchtige activiteiten (bv. Tomorrowland) worden niet als geschikte invulling 
aanzien. Misschien moet hiervoor het terrein wat geëgaliseerd worden en nieuw gras ingezaaid worden. 
 
Padelveld (idee uit een vorig overleg) 
Eén van de bewoners uit de Bewonersbegeleidingsgroep voor het RUP bekijkt de opportuniteit om een aantal 
velden voor padel (1 veld is 10x20m) te creëren. Hiervoor zal bekeken worden of er een eventuele samenwerking 
mogelijk is met Key Point Tennis. Betrokken bewoner kon niet op vergadering zijn maar dit wordt mee 
opgenomen in het volgend overleg. 
 
Algemeen 
Naast de eerder aangehaalde activiteiten is de aanleg van wandelpaden doorheen de site ook een meerwaarde. 
Bij wandelpaden hoort natuurlijk de nodige rustbanken en vuilbakjes. Tevens kan er misschien een openbare 
barbecue, een natuurlijke speeltuin (Baarbeekhoeve), en dergelijke voorzien worden. Bij elke activiteit die 
georganiseerd wordt, moet rekening gehouden worden met de mogelijke parkeeroverlast.  
 

3. Verdere afspraken 
 

De verschillende voorstellen voor tijdelijke activiteiten zullen elk een eigen verantwoordelijke krijgen en zullen in 
aparte werkgroepen uitgewerkt moeten worden in een stappenplan. Ter voorbereiding van de werkgroepen 
wordt de tijdelijke activiteit ook al voorgelegd aan de interne diensten en de collega’s van deze diensten zullen 
ook steeds bereid zijn om bijkomende inlichtingen en/of advies te geven. 
 
De Stad gaat niet investeren of zelf iets ondernemen op het domein.  Uitwerking en uitvoering van ideeën ligt 
effectief in handen van de bewoners of externe actoren. Stad stelt wel haar kennis en expertise ter beschikking. 
 
Alle voorstellen worden bekeken en qua oppervlaktes op een plan gezet. Volgende keer bekijken we dit verder. 

 Algemene gegevens Jan Pluys, projectcoördinator, jan.pluys@mechelen.be 
Dirk Mattheeuws, projectmedewerker participatie, dirk.mattheeuws@mechelen.be  
Mieke Van Velthoven, dorpsconsulent, mieke.vanvelthoven@mechelen.be 
Barbara Willems, consulent Mechelen Feest, barbara.willems@mechelen.be 
Evenementenloket, evenementenloket@mechelen.be, www.mechelen.be/evenementenloket 
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