2017 02 23 – Verslag van de openbare vergadering van dorpsraad Wortel
Aanwezig: college van burgemeester en schepenen + voorzitter OCMW, communicatieambtenaar Guy
Meeussen, Guy A. en Leen M. als leden politiekorps, 2 afgevaardigden dorpsraad Wortel, 25-35
dorpsbewoners al naargelang de teller; op de cijfers van de rijkswacht is het nog even wachten.
Algemeen gedeelte
1. Budget 2016 – Budget 2017: toelichting door Marc Haseldonckx
a. Uitgevoerd in 2016:
i. Fysieke ruimte IBO Wortel: 420.000 euro- bouw zou dit voorjaar starten, hoorde
ik in de coulissen van de vergadering (- 396.600 euro?)
ii. gronden achter boerderij Kempens Landschap: 37.573 euro
b. Niet uitgevoerd in 2016 (verschoven naar 2017) + investeringen 2017
i. 85.500 euro voor aankoop woning Wortel Kolonie, Schooldreef 24 - vraagprijs
FOD justitie is veel te hoog
ii. 100.000 euro voor parking Klapekster Wortel Kolonie - zou in 2017 aangelegd
worden
iii. Toeristisch beleid Kolonie: 20.000 euro
2. Politiezone: jaaroverzicht en prioriteiten:
a. Potitiezone Noorderkempen - voorstelling door Leen Martens
Overzicht van de criminaliteit in groot-Hoogstraten;
contactname met alle slachtoffers van diefstal door de wijkinspecteur
plaats vande ANPR-camera's
communicatie via facebookpagina is een succes.
b. Wijkwerking Wortel:
i. Cijfers 2016, voor de laatste keer toegelicht door wijkagent Guy Aerts
1. Inwoners: 904 mannen (+ 80 gevangenen)+ 881 vrouwen = 1865 (-45);
286 vreemdelingen van 26 verschillende nationaliteiten.
2. Diefstallen in woningen, panden: 3
3. Andere diefstallen (fiets, uit voertuig, gsm ...): 5
4. Gerechtelijke PV's: 63 aangiften Wortel, 19 sluikstorten, 50 aangiften
gevangenis, 32 x drugs (bezoek en gedetineerden), 43 kantschriften, 4
GAS-boetes
5. Verkeersongevallen: 8 met gewonden, 7 met stoffelijke schade
6. 540 Snelheidsovertredingen op 19.573 controles = 2.76 % (5.2 % 2015)
7. Verkeersovertredingen: 265, waarvan o.a.
- 53 negeren inhaalverbod (controles in burger, Klinketstraat)
- 24 niet dragen veiligheidsgordel (ook sensibiliseren aan de schoolpoort);
- 29 technische keuring en verzekering;
- 29 verbodsborden
- 19 GSM achter het stuur
- 14 parkeerovertredingen (Rommelmarkt: vorig jaar voorafgaand overleg
met inrichters)
- fietsverlichting: 55
Wijkagent Guy Aerts wordt door de dorpsraad gevierd als dank voor 17 jaar dienst in Wortel.

3. Adviesroute voor vrachtwagens - ANPR-camera's
Bannen doorgaand vrachtverkeer (afraden en beboeten) en verbeteren leefbaarheid en
verkeersveiligheid dorpskernen.
Vrachtwagensluizen in Meerle (rijkswacht?), Meer (oude melkerij) en Hoogstraten (Kokomo
City).
4. Plaatsing AED's : in Wortel aan de bibliotheek, elders in Hoogstraten nog 10 stuks. Ook
eigenaars van privétoestellen worden opgeroepen om deze toegankelijk te maken. Inwoners
worden opgeroepen de vorming van het Rode Kruis te volgen.
5. Digitale diensten voor de burger
- aanvraag van attesten kan eenvoudig met een kaartlezer;
- meldingsformulier: allerlei problemen kunnen aan het bestuur gemeld worden;
- UIT-kalender Hoogstraten: registreer jouw activiteit en zo wordt er ook meer bekendheid
aan gegeven.
6. Varia: Jef Vissers
- Enquête gemeenschapscentrum voor inwoners en verenigingen (zie website gemeente)
- Themajaar 'Grenzeloos': vele activiteiten werden verzameld.
Informatief gedeelte specifiek voor Wortel
7. Molendreef:
- Er is blijkbaar een begin gemaakt met het plaatsen van borden 'zone 50' in de Kolonie.
- In de loop van 2017 worden ook de andere zaken afgewerkt, o.a. het eenrichtingsverkeer in de
Molendreef; hierdoor minder problemen met de bermen (?)
- Klinkers: de gemeente mag er niets aan veranderen (wel opknappen, maar wanneer?! richting
Staakheuvel?)
- bussen die zich vastrijden aan 't Meuleken horen daar eigenlijk niet te komen (Bonte
Beestenboel geeft routebeschrijving mee langs Boulevard).
8. Wortel Kolonie:
- De straatnamen zoals vroeger gebruikt worden voorgesteld; onderzoek loopt tot 28/2. Daarna
beslist de gemeente en worden de straatnaamborden geplaatst.
- Op de Peedijk komt een tonnagebeperking tot 3.5 ton.
- Tractorsluizen zijn 'op komst' en het budget en de aanbesteding voor de parking tgo de
Klapekster zijn voorzien voor 2017.
- Op 19 januari ll. werd het nominatiedossier om Wortel Kolonie op te nemen op de UNESCO
Werelderfgoedlijst ingediend. In 2018 zal dit beslist worden. De huidige activiteiten kunnen
behouden blijven.
9. Klinkerfietspad Worteldorp:
- plasvorming bij de bakker is verholpen (?) maar niet de rest; verwezen werd naar de foto's die
Guy A. doorgestuurd heeft.
- de bocht aan het monument heeft al een betere signalisatie gekregen met de borden met
fluorand, de witte lijn en de tegels met verlichting. Mogelijk wordt ook de zone 30 uitgebreid
tot voorbij de bocht.

10. Opstart BIN in Wortel:
Er zijn nu 43 inschrijvingen binnen en men kan nog steeds aansluiten.
Opstart voorzien over 3-4 maanden.
11. Vragen op de openbare vergadering van dorpsraad Wortel
a) Parkeren aan de Beukendreef/Torendreef begin Kolonie: er zullen verwittigingen gegeven
worden en daarna boetes uitgeschreven als men voorbij het verbodsbord C3 parkeert.
b) Er komt veel en zwaar verkeer door Wortel, de Beukendreef ... Is er een mogelijkheid om
vanuit de wijk een (wandel)pad te maken richting de Kolonie? Werd nog nooit bekeken.
c) Ruilverkaveling Rijkevorsel is in aantocht. Heeft men gedacht om ruimte te voorzien voor een
wandelpad naast de Mark? Schepen Baets neemt dat mee naar de ruilverkaveling.
d) Spijtig dat de mooie naam 'Papenvoort' niet in de straatnamen voorkomt.
e) Aan de T-splitsing Grote Plaats-Beukendreef zijn er veel mensen zoekende welke richting ze
uitmoeten. Kunnen er borden richting 'Kolonie' en 'Turnhout' geplaatst worden?
f) Kerstverlichting aan de Boomkes? De gemeente onderzoekt waar in de verschillende
deeldorpen ook kerstverlichting mogelijk is. Er komt een oproep en dit zou één van de
mogelijkheden kunnen zijn.
g) Verkeer(somleidingen via) Beukendreef-Grote Plaats: waarom al dit 'Hoogstraats' verkeer
langs deze wegen? Het omleidingsplan stuurt al het vrachtverkeer vanuit Turnhout via
Rijkevorsel; wat vanuit het noorden komt blijft via de Bosuil komen.
h) Riolering Langenberg - persleiding? In 2026 moet heel het Hoogstraats grondgebied
behandeld zijn. De gemeente voorziet het in de periode 20122-2016.
i) Wanneer meer snelheidscontroles? Zoals uit de cijfers hierboven blijkt wordt er al meer
gecontroleerd. De flitswagen moet gedeeld worden met 2 andere gemeenten. We zien het
afremmend effect van de smiley's, verwachten dat ook van de 'zone 70'. Via de verkeersraad
kan nog eens een verkeerstelling worden aangevraagd op snelheid en zwaar verkeer.
- Of er in de Langenberg veel lawaai is van het verkeer, kan niet beantwoord worden. Daarvan
zijn geen metingen/cijfers beschikbaar.
j) Belgische vlag bij monument oud-strijders: door een bepaalde regeling in de volgorde hangt
daar wel een Europese vlag. Het probleem is eerder al eens gemeld; het zal opnieuw
doorgegeven worden.
k) 'Meldingen' die via de website kunnen:
- Aan Beukendreef 10 is al 8 jaar een duiker onder de weg kapot. Zal doorgegeven worden.
- de gracht aan de Bonte Beestenboel (richting Staakheuvel) is ook al jaren niet meer geruimd.
l) Restauratie kerken- kerkenplan? Het dossier van Hoogstraten dateert van 1986, de
restauratie werd nu opgestart. Het kerkenplan voor de fusiegemeente moet in juni klaar zijn.
Maar de subsidies zijn beperkt!
m) Verkaveling 'Poeleinde' bij parochiezaal: er is een nieuwe ontwikkelaar waarmee men in
aug/sept. 2016 een vooroverleg heeft gehad en opmerkingen werden doorgegeven. Men wacht
nog op het definitieve plan.
Achteraan tegen de wijk ligt nog een hoekje 'braakliggende grond' van de gemeente. Men zal
eens bekijken wat/waar dat is en of er iets aan kan gedaan worden.
Einde 22.00 uur!
Verslag: Frans, 2 maart 2017

