
Dorpsraad Meer

Verslag Openbare Vergadering dorpsraad Meer 2017

Datum / tijd : Donderdag 09/02/2017, 20:00 uur

Plaats : Refter gemeentelijke lagere school ‘De Meerpaal’

Aanwezigen : College van Burgemeester en Schepenen : Burgemeester Tinne Rombouts, 
Schepenen Ward Baets, Michel Jansen, Lieve Janssen, Marc Haseldonckx, Jef 
Vissers , Jos Matthé, Wijkagenten Gerry Dockx en Leen Martens, communicatie-
ambtenaar Guy Muesen.

Dagelijks bestuur dorpsraad Meer : Marcel Adriaensen, Hans Kuijpers, Roos 
Boudewijns, Frank Havermans

70– tal aanwezige toehoorders in het publiek

Verontschuldigd : Schepen Roger Van Aperen

1. Welkom door de voorzitter en burgemeester Tinne Rombouts.

2. Informatieluik CBS – OV DR Meer 2017

Budget, veiligheid, ANPR-camera's, AED's, digitale diensten. Zie bijlagen.

Vraag over stand van zaken BIN Meerseweg-Terbeeksestraat: Dit BIN is onlangs geactiveerd.

Vraag naar uploaden van foto's bij het meldingsblad: Dit wordt bij de volgende website-aanpassing 
meegenomen.

3.  Overzicht status prioriteitenlijst DR Meer

Zie bijlagen

Kloostersite: De plannen zijn klaar, binnenkort wordt de bouwaanvraag ingediend. Mensen van VZW 
Klooster tonen trots de bijhorende papierberg.
De complexiteit van de situatie en de vele betrokken partners zorgden voor de lange voorbereiding. 
De stad investeert ruim 1 miljoen in het Lokaal Dienstencentrum en de omkadering.
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Pleinfunctie: De pleinfunctie blijft behouden op de veilingsite. De kermis wordt ingepast in de 
plannen. Er komt een informatievergadering zodra het dossier rond is.

Trage wegen: Op de Brouwersite is de wegenis afgewerkt. De mogelijkheden voor trage wegen 
rondom de ontwikkeling van de veilingsite worden bekeken maar het vereist akkoord met privé-
eigenaars.

Mooier dorp: De pleinen zijn bijna klaar en worden dan gepresenteerd aan de Dorpsraad.Het is de 
bedoeling om snel te starten.,  

4. Pauze

5. Vragen vanuit het publiek Zie bijalgen

V1 Het Schepencollege heeft in december op uitnodiging van het buurtbestuur en de 
Dorpsraad een plaatsbezoek gebracht aan de John Lijsenstraat. Wat zijn de conclusies?
A1 Alle problemen zijn geïnventariseerd. Een flink aantal kan op korte termijn door de 
technische diensten worden aangepakt. Het grote werk, de bomen en de staat van de weg, 
worden besproken met de bevoegde instanties.

V2 Wat is de stand van zaken rondom de omvorming van de veilingsite naar een woonsite. 
Kan de kermis daar blijven? 
A2 Zie eerder het info-gedeelte. De plannen zijn in een ver stadium. De kermis kan daar 
blijven.

V3 De belijning in de Terbeeksestraat is misgelopen. Blijft dit zo? Wordt de afbrokkeling van 
de ribbellijn aangepakt?
A3 Externe adviezen geven geen aanleiding tot aanpassing. De ribbellijn is hersteld. (Noot 
van de verslaggever: Dit is nog niet gebeurd)

V4 Waarom is de klimop verwijderd bij de Lourdesgrot? Komt er een restauratie? De 
verlichting van het mariabeeld is defect.
A4 De klimop is verwijderd om de grot beter te laten opdrogen.Er wordt gewerkt aan 
plannen voor restauratie. Voor de verlichting van het beeld een meldingsblad invullen.

V5 Wat is de stand van zaken rondom het fietspad op het Hoogeind naar Meerseldreef?
A5 De plannen zijn onlangs besproken in de bevoegde commissie. Het voorstel wordt 
aangepast. Na definitieve goedkeuring kunnen de onteigeningen beginnen.

V6 Slecht uitzicht fietspad Donkakker en bij het speelpleintje door dat hagen niet gesnoeid 
worden.
A6 Oplossen via meldingsblad.

V7 Voetpad achter GB bij bouw appartementen is omgeploegd door tractor.
A7 Oplossen via meldingsblad.



V8 Iemand die een hond uitlaat moet de uitwerpselen verwijderen. Waarom moeten 
politieagenten te paard dat niet doen?
A8 Er bestaan “broeken” die men het paard kan aandoen om overlaste te voorkomen.

V9 Het speelpleintje op de brouwersite is door een quad omgeploegd.
A9 De wijkagent neemt dit op.

V10 Is er voldoende parkeergelegenheid aan het Klooster?
A10 Er komen enkele extra parkings aan het Pijperpad. De kloostersite is autoluw.

V11 Op de kloostersite werd er gegraven. Wat is de reden?
A11 Het betreft werken van de archeoloog.

V12 Kunnen verenigingen de kloostersite straks blijven gebruiken?
A12 Voor verenigingen moet dit kunnen. De oorspronkelijke visietekst spreekt ook van een 
ontmoetingsplek. 

V13 Voorstel voor éénrichtingsverkeer Merenweg en Kettingdreef.
A13 De dorpsraad bekijkt dit en doet eventueel een voorstel in de verkeersraad.

V14 Sinds de invoering van de ViaPass is er sluipverkeer van vrachtwagens via de 
Maxburgdreef en Sluiskensweg. Kan er een vrachtwagenverbod komen?
A14 De dorpsraad bekijkt dit en doet eventueel een voorstel in de verkeersraad.

V15 Komen grotere landbouwvoertuigen op de witte lijst van de ANPR-camera's?
A15 Ja.

V16 Stand van zaken mestverwerking John Lijsenstraat?
A16 De vergunning is afgewezen door het Schepencollege. De aanvrager heeft nog 
beroepsmogelijkheden.

V17 Stand van zaken uitbreiding Comeco? De vergunningen zijn verleend met bijzondere 
voorwaarden. (Zie bijlage) Er is een buurtoverleg opgestart. Comeco engageert zich om op 
termijn alle problemen met de buurt op te lossen.

V18 Stand van zaken Treeport project?
A18 Het betreft een initiatief van de coöperatieve boomkweeksector in NL en B. 
heropwaardering van het oudste deel van de transportzone. Aan Belgische zijde speelt oa de
fileproblemen met camions, de verkeersveiligheid en het sanitair voor chauffeurs. Het IOK is 
de ontwikkelaar. Aan de Nederlandse kant wordt een aansluitend terrein omgevormd voor 
bedrijven.

V19 Renovatie van de openbare toiletten bij de kerk?
A19 De stad zal bekijken met Erfgoed Vlaanderen wat er mogelijk is.  Het is wel belangrijk 
dat de plek netjes blijft.
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V20 Hoeveel windmolens komen er nog bij?
A20 Dat is niet bekend. Windmolens zijn toegelaten langs de E19 +/- 400 meter en op een 
straal van 250 meter van woningen.

V21 Het fietspad langs de Mark is in slechte staat. Kan dat herstelt worden?
A21 Zoals eerder gemeld en er budget voorzien om dit in de nabije toekomst aan te pakken.

V22 Opruimen blad op fietspad John Lijsenstraat thv slachterij. Ook takken en hagen dien 
langs dit fietspad beter gesnoeid te worden.
A22 Oplossen via meldingsblad.

V23 Het asfalt op het vernieuwde fietspad aan de John Lijsenstraatis erg glad. Is dat 
normaal?
A23 Er komt nog een slijtlaag op.

V24 Wat is de stand van zaken rondom het masterplan van de Mosten?
A24 Het masterplan beoogt een verdere ontwikkeling van de Mosten. Er wordt hard aan 
gewerkt. Ten gepaste tijde wordt dit openbaar.

V25 In de Mosten lopen routes voor paarden en mountainbikers door elkaar. Dat is niet 
goed voor de orde en veiligheid. Kan er iets aan gedaan worden?
A25 De verschillende recreatieroutes lopen naast elkaar.

V26 Graag meer flitscontroles op het Hoogeind in de 70 km zone. Met name 's morgens 
vroeg rond 5,30 uur wordt daar geraced.
A26 De wijkagent neemt dit mee naar de politie en die beziet of er actie nodig is.

V27 Graag een nieuwe wegwijzer naar Meerle op de hoek Meerdorp-Meerleseweg.
A27 Oplossen via meldingsblad.

6. Varia.  Zie bijlagen.

De dorpsraden worden gevraagd om na te denken over kerstverlichting in hun dorp. Het 
principe is €1 om €1

7. Afsluiting

De voorzitter sluit omstreeks 23:00 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen, toehoorders en 
leden van het CBS, politie en stedelijke diensten, voor hun aanwezigheid en aandacht. Applaus.

Er zijn 14 enqueteformulieren. 10 willen de organisatiewijze van de openbare vergadering niet 
wijzigen. 4 formulieren zijn op dit punt niet ingevuld.

8. Bijlagen

Bijlage : Begeleidende presentatie OV DR Meer – CBS

Marcel Adriaensen Hans Kuijpers



Voorzitter dorpsraad Meer Secretaris dorpsraad Meer
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