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1. Vorig verslag
ok

2. Werking dorpsraden – werkwijze van de dorpsraden voor werkjaar 2015
Themagericht werken:
Tijdens de vorige stuurgroepvergadering is afgesproken dat de dorpsraden niet persé allemaal nieuwe
prioriteiten moeten ‘verzinnen’ elk werkjaar. De bedoeling is dat ze de tabel met lopende prioriteiten
bekijken en bestaande prioriteiten verder uitwerken, herbekijken of eventueel zelfs schrappen.
De bedoeling is om naar de toekomst toe meer samen te werken tussen dorpsraad en bestuur en dus
samen eerder projecten uitwerken
 cfr. voorbeeld van Wortel en de opslagplaatsen voor verenigingen. Daar zitten dorpsraad (incl
verenigingen) en bestuur samen aan tafel om de opslag voor verenigingen verder uit te werken. Op
die manier groeien beide partijen dichter naar elkaar toe en bij de realisatie van het project is het
bevredigender voor beide partijen.
Bestaande prioriteiten herwerken =
 wat kan de dorpsraad zelf doen
 wat kan het bestuur doen?
 andere experten raadplegen, aankaarten op verkeersraad





Meerle heeft intussen een aparte werkgroep opgericht rond mobiliteitsvraagstukken in het
dorp zelf (fiets-voetpaden) – schepen mobiliteit, burgemeester en politie  samen
denkoefening maken.
+ rond BIN opstarten in Meerle.
Wortel: opslagplaatsen en petitie gsm bereik  deze werkwijze uitbreiden naar MeerselDreef?
Hoogstraten: kadert vraag ivm politiebegeleiding bij sponsortochten scholen. Burgemeester
wijst erop dat dit geen beleidselement is dat via de dorpsraad aangevraagd moet worden.
 uitbreiding naar verhaal van het aanvragen van evenementen – evenementenloket:
Evenementen aanvragen moet eenvoudiger kunnen. Elke keer opnieuw, effectiever werken
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Meer: algemeen zicht – toekomstvisie zwakke weggebruiker Meerdorp (waaronder Trage
wegen een middel kan zijn, maar niet noodzakelijk het enige)

3. Herbekijken prioriteitentabel
Zie aanpassingen prioriteitentabel DR – Excl.

4. Planning rest van 2015:
Donderdag 15 oktober om 20 uur in het Schaekbert – besprekingen aanpassingen prioriteitentabel
Donderdag 10 december om 20 uur in het Schaekbert – voorbereiding openbare vergaderingen
Openbare vergaderingen 2016:
Meerle: dinsdag 26 januari
Meersel-Dreef: dinsdag 2 februari
Meer: donderdag 4 februari
Minderhout: donderdag 18 februari
Hoogstraten: maandag 22 februari
Wortel: donderdag 25 februari

5. Varia
 Meerle: ivm terras posthoorn: familie Bastijns betreuren dat ze niet geïnformeerd zijn, niet
tijdig hierover gehoord zijn. Op zich zijn ze nu wel tevreden met de situatie maar ze vinden het
wel jammer dat ze niet eerder hierin betrokken zijn. Mensen moeten minstens op de hoogte
gebracht worden voordien.  bewonersvergadering wordt voortaan vooraf georganiseerd bij
dergelijke beslissingen.
 Meer: 13/07/2015: parkeerprobleem Meerdorp ter hoogte van de Vredesboom en ’t Lak wordt
aangekaart op een bewonersvergadering.
 Meer: ‘Brouwershof’ wordt voorgesteld als nieuwe naam voor de site  alle adviezen worden
ingezameld. Beslissing CBS wordt teruggekoppeld naar DR Meer
 Meer: werken rond de Lokbosstraat – 28/06/2015: openingsceremonie wordt georganiseerd
door de bewoners zelf. DR Meer staat hier los van.

Te doen
Dorpsraden bezorgen de uitgewerkte prioriteiten aan Klara, zij
verwerkt dit in de tabel
Aanpassen tabel prioriteiten + ter kennisname en goedkeuring
bezorgen aan het CBS en DR

Wie

Wanneer

Dorpsraden

30/06/2015

Klara

juli/augustus

De volgende vergaderingen van de stuurgroep gaat door op donderdag 15 oktober om 20 uur
in het Schaekbert.
Planning van de volgende vergaderingen:
 Donderdag 10 december om 20 uur
 Zie planning openbare vergaderingen
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