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1. Welkom 

 

2. Verslag vorige dorpsraad 

 

 Meldingsblad is ingediend door Kris. 

 De verkeersraad heeft ook de puntjes doorgegeven. 

 OK 

 

3. Evaluatie Openbare Dorpsraad 

 

 De verenigingen moesten polsen bij hun achterban in welke vorm zij graag een 

openbare dorpsraad willen zien. 

Weinig verenigingen hebben dit gedaan, probeer dit tegen de volgende 

dorpsraad te doen. 

 We hebben nog geen evaluatie ontvangen van de communicatie-ambtenaar.  

 

4. Meerle, ons dorp 

◦ Voor 31 maart mochten geselecteerde ontwikkelaars een plan indienen om 

de site van het schoolgebouw (1-2-3) te herschikken/ontwikkelen.  

Deze plannen zullen door een jury worden beoordeeld en hieruit wordt 1 

plan gekozen. 



 

5. Prioriteiten Werkjaar 2017 

 

 Lokaal dienstencentrum 

◦ We vernemen dat enkele verenigingen reeds zijn aangesproken om als 

vrijwilliger te werken in het dienstencentrum. 

 

 Herinrichting Kerkstraat 

 

 

 Fietspad Ulicotenseweg 

De gemeente wil de Ulicotenseweg overnemen van AWV. Dit is een lange 

onderhandeling met grote financiële belangen. Pas na een akkoord kan er 

begonnen worden aan het fietspad van Ulicotenseweg. Er wordt gemeld dat er 

voorlopig nog geen akkoord is. 

 Bushalte De Lijn 

Er is een akkoord met De Lijn, de bushalte zal voor de parochiezaal komen. 

Maar er is geen duidelijkheid over de aanvang van de werken.  

 

6. Adviesraden 

 

 Jeugdraad: / 

 Verkeersraad:  

◦ Garageverkoop Meerle; dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Er 

werden suggesties gedaan om dit duidelijker te signaleren. 

Men haalt aan dat er meer politiecontrole moet komen.   

 Milieuraad: / 

 Gezondheidsraad:  

◦ Mensen kunnen via Hoogstraten een gratis cursus ‘reanimeren + 

AED-toestel gebruiken’ volgen. Je kan je dan inschrijven op een App 

(EvApp) waardoor je wordt opgeroepen wanneer iemand een 

hartstilstand heeft en je in de buurt bent. Zeker interessant voor de 

inwoners van Meerle! 

 Sportraad: Geen vertegenwoordiger 

 

 

 



 

7. Rondvraag 

 

 La Plasa Tropical is op 18-19 augustus en vrijdag 8 september is er een 

kermisfuif van Den Dorpel! Feest!!! 

 Er groeien struiken op het fietspad van de Hazenweg, bij de uitrit. Dit wordt 

gevraagd aan de eigenaar in kwestie, aangezien dit zijn verantwoordelijkheid 

is.  

 De vrees is dat de bibliotheek van Meerle misschien zal verdwijnen. We stellen 

ons in alle geval vragen bij een verhuis van de bib naar het raadhuis. Is dit 

mogelijk? Is het raadhuis hier groot genoeg voor? 

 Bij het padje bij de Heimeulenstraat-Dalweg is er teveel begroeiing. Het is nu 

onmogelijk om hierdoor te gaan.  

 Er staat een dode boom langs de kant van de Heibergstraat. Deze moet 

worden weggehaald. Kris stelt hiervan een melding op. 

 Er worden weer hondendrollen gesignaleerd. Helaas is hier weinig aan te 

doen.  

 

Komende vergaderingen 

 Woensdag 20 september 2017 

 Woensdag 29 november 2017 

 

Met vriendelijke groeten, 

Kris Hendrickx, secretaris               Cis Van Aperen,  voorzitter. 


