Ontdek alle ideeën van He en On Earth
Op deze pagina lees je welke ideeën Heffenaars al aanbrachten in het kader van Heffen On Earth. Op
zondag 24 november 2019 wordt samen bekeken voor welke ideeën draagvlak is in Heffen en wie zich
graag verder wil engageren.

Sociale cohesie
Ontmoeting
Zomercamping
Tijdelijke invulling van braakliggend terrein zoals in het centrum Heffen
Een groot evenement vb nieuwjaarsdrink voor heel het dorp niet versplinterd in buurten zoals
nu
Maak 1 dorpscomité in plaats van 4 buurtcommité’s
Levend dorpshuis voor kinderen(namiddag) jeugd (avond) en volwassenen(weekend) door spel,
samenzijn en keuken + vrij initiatief
Kerstmarkt
Bestaande evenementen uitbreiden zoals eierwerpen en kermis , met popup cafe, terras
Kermis promoten met optredens , terras,…
Made in Heffen : Eigen Heffens bier brouwen, lanceren op Rommelmarkt, winst naar kansarme
Heffenaars
Make it a Heffen On Earth for Everyone (organiseer iets voor kansarmen in eigen dorp, collectie,
goed doel….
Jenever en gluhweinbar in aanloop van feestdagen
Brocantemarktje
Tweedehandsbeurs in De KEttinghe in navolging van succesvolle rommelmarkt
Bloemschikken
Kookmomenten
Breiclubje
Taallessen
Openluchtcinema
Smaakstraat

Cultuur
Historische wandelroute door Heffen
Heffen in Beeld (verzamelen oude foto’s en tentoonstellen)
Leescub
Aperitiefconcert in de Kerk terug organiseren
11 november viering zoekt nieuwe medewerkers
Talentenconcours in samenwerking met cafe Malvine
Tentoonstelling van lokale handelaars
Lezingen, vormingen door Heffenaars in de Kettinghe
kwisavond op regelmatige tijdstippen

Sport
Trage wegen wandeling
Fietsclub

Loopgoep
Mountainbikegroep
Samen sporten is gezond en motiverend
Loop Heindonk-Heffen terug opstarten
Fietsparcours voor kinderen
Hondenwandeling vast parcours om elkaar te ontmoeten

Delen van diensten, materialen, gereedschap, voeding
Fietsdelen binnen Heffen (met tweedehandsfietsen)
Deelscooters Mobil
Uitwisseling van gereedschap

Klimaat, energie, en afval
Zwerfvuil opruimacties elke maandag
Plogging (picking up litter Jogging) opruimacte al joggend

Communicatie
Dorpsraad
Buurtcommités meer ondersteunen en onderlinge samenwerking bevorderen
Platform, lijst organiseren met vrijwilligers die willen helpen bij evenementen
Bijklussen.be 65+ssers bijverdienen netwerk
Ad valvasbord aan de Kettinghe voor zoekertjes
Infoborden in elke buurt van Heffen (5tal) waar evenementen op aangekondigd worden)

Economie
Avondmarkt Heffen Dorp vb Woensdagavond
(Twee) wekelijkse markt met streekproducten (korte keten)
Gezellig café
Snoepwinkel
Restaurant
Ijskraam
Automaat voor hoogst nodige
Supermarktje
Meer winkels
Bakker
beenhouwer
popup café
brasserie aan het plein
mobiele bakker
koffiestandje (foodtruck) op zondagmorgen aan het plein
café 1 x per week met beurtelingse tappers

Infrastructuur
Een plaats voor tieners om zich sportief uit te leven (skatepark, outdoor fitness…)
Skatepark aan Kapelleke
Grasplein aan Kapelleke een bruikbare plaats maken om ontmoeting te organiseren
Van dorpshuis omvormen tot een jeugdhuis 1x per maand of 1x per week

Een vaste BBQ plaats in open lucht om samen te komen
Sporthal
Klein voetbalveld zoals in caputsteenparkje
speelplein Groenenbeemd : nieuwe bomen aanplanten om meer schaduw te creëren

Verkeersveiligheid en mobiliteit
Veilige fietsoversteek thv Zennebrug (ondergronds/bovengronds
Voetwegen terug begaanbaar maken zodat er gemakkelijkk van straat tot straat kan gegaan
worden zoals bijv Steenweg op Heindonk en Voosdonk

Heb je nog een idee?
Was je er niet bij op het brainstormmoment op zondag 20 oktober ? Of kreeg je ondertussen nog een
leuk idee? Dan kan je het alsnog doorgeven via het ideeënformulier (/heffen-on-earthideeformulier). Jouw idee wordt hier toegevoegd en kan ook op zondag 24 november besproken
worden.

Kan je er niet bijzijn op het uitwerkmoment?
Kan je er niet bij zijn op 24 november en wil je toch graag meewerken aan één of meerdere ideeen?
Laat het dan weten aan de dorpsconsulent.

Meer info
dorpsconsulent Rita Verbergt, 0477 47 13 81, rita.verbergt@mechelen.be
(mailto:rita.verbergt@mechelen.be)

Zelf iets organiseren? (/ondersteuning)
Iets op poten zetten, vraagt wel wat inspanning.
Alle hulp is hierbij welkom, dat begrijpen we.
De stad ondersteunt (/ondersteuning)vele projecten met:
subsidies (/subsidies)
materiaal (/jeugd-uitleendienst)
en communicatie (/ondersteuning-bekendmaking-van-activiteiten)



