Verslag van de vergadering van de dorpsraad Minderhout op 16 feb. In de parochiezaal aan de
Koestraat te Minderhout. (20.00 u. – 22.25 u.).
Aanwezig: Het voltallige college van Burgemeester en schepenen, de politiecommissaris en 2
inspecteurs; voorzitter dorpsraad en 7 dorpsraadleden, meer dan 50 inwoners van Minderhout e.o.

Deel 1










Na de opening door de voorzitter volgde eerst het informatiegedeelte van de gemeente,
waarbij de verwezenlijkingen in 2016 en het programma voor 2017 werden behandeld door
het gemeentebestuur en door de politie (voor punten 1 en 2 van het algemeen gedeelte: zie
de powerpoint presentatie van de gemeente). Er werden enkele informatieve vragen
gesteld, maar over het algemeen was de presentatie duidelijk.
Bij de adviesroute (punt 3) voor vrachtwagens (ANPR camera’s) werden meer vragen gesteld
wat betreft de dekking van de camera’s o.a. richting Turnhout en ook door de Koestraat naar
Baarle toe. Het werd wel gewaardeerd, dat de E 19 de belangrijkste omleidingroute voor
Hoogstraten moet worden.
Punt 4: Plaatsing AED’s. Hier bleek dat in Minderhout 4 AED’s geplaatst zijn en er werd een
oproep geplaatst voor vrijwilligers om te oefenen, hoe deze AED’s te bedienen. Ook
eigenaars van privé toestellen zouden ze voor anderen beschikbaar kunnen stellen.
Punt 5. Belangrijk voor de inwoners van Minderhout en Hoogstraten is de digitale website
van de stad om in contact te komen met het stadsbestuur om attesten aan te vragen,
meldingen door te geven en de Uit-databank te raadplegen. (Zie powerpoint presentatie).
Ook werd een oproep gedaan om alle evenementen in de Uit-databank in te geven, zodat ze
worden meegenomen in de driemaandelijkse publicatie ‘Uit in Hoogstraten’.
Bij de varia werd het themajaar Grenzeloos gepresenteerd en werd het verzoek aan de
MInderhouters gericht om met ideeën te komen voor Kerstversiering in het Dorp.

Deel 2. Prioriteiten van de dorpsraad








De verkeersveiligheid aan de Van Aertselaerstraat wordt bestudeerd door een externe
expert. Na de pauze werd hierop nog ingegaan en vond men het jammer, dat de nieuwbouw
van appartementen zo dicht tegen de straat was gerealiseerd. Dit was ook niet naar de zin
van het stadsbestuur, maar had te maken met de verplichting om tot de rooilijn te bouwen.
De knipperlichten bij Aldi en bij andere zebrapaden in Hoogstraten werden als proefproject
aangelegd. Na de pauze kreeg de schepen applaus hiervoor, hoewel er opmerkingen waren
over het knipperen en of er geen permanente verlichting kon zijn. Een vraag was ook
waarom niet meer zebra’s worden verlicht? De stad antwoordde dat het nog om een
proefproject gaat. De stad en AWV zullen samen evalueren.
Aan de Achteraard zullen tijdelijke maatregelen genomen worden, omdat er over een vijftal
jaar een drukriolering wordt aangelegd en omdat dan de weg sowieso moet opgebroken
worden.
Bij de appartementen, die gerealiseerd zullen worden op het voormalige terrein van de
houtzagerij zal de verplichting gelden om 1.5 parkeerplaats per appartement aan te leggen.
Er is volgens het stadsbestuur voldoende parkeerruimte binnen wandelafstand beschikbaar
voor bewoners en bezoekers van Minderhout centrum.






De voortgang van de werkzaamheden aan de Minderhoutsestraat zijn wat vertraagd. In
maart zal de toplaag aangebracht worden.
Er komt een 3,5 ton-beperking in het gebied Koestraat, Hoge Weg – Lage Weg Beemden tot
de Bredaseweg. Dit was nog niet bekend bij diverse aanwezigen.
De brug aan de Schoorstraat zal in overleg met Baarle Nassau aangelegd worden, evenals de
signalisering voor de Koestraat.
BIN: Vanwege afwezigheid coördinator niet behandeld. Er zijn 35 leden; nieuwe leden zijn
welkom.

Deel 3. Publieksvragen

















Vanwege het verkeer op de Lage Weg is het niet noodzakelijk om een voetpad aan te leggen.
Men maakt zich zorgen over het verkeer, dat te hard rijdt op de Lage Weg en de voorrang,
die niet verleend wordt aan verkeer uit de (hoge) Beemden. Er zijn gedurende een week 24
uur op 24 tellingen uitgevoerd en snelheidsmetingen. De gemiddelde snelheid is binnen de
perken, maar er zijn natuurlijk altijd een beperkt aantal overtreders. Dit wordt op de
verkeersraad gebracht.
Er wordt gevraagd om de Mark te ruimen. Het ruimen van de Mark valt buiten de
verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier en daar wordt wel geruimd als de situatie het
vereist.
Er wordt gevraagd weer bushaltes te organiseren aan de Bredase Weg, na het stoppen van
de belbus zijn die weggevallen. Antwoord: De Lijn weigert dit aan te passen, omdat het
aantal passagiers voor deze verbinding te laag is. Er zal nog contact opgenomen worden met
De lijn.
Het GSM-bereik is richting Meerle en Meersel-Dreef is slecht. Oplossing: nieuwe mast zetten,
maar de operatoren willen vinden dit niet rendabel. Mogelijke oplossing ligt eventueel in de
toekomst met het wegvallen van de roaming, waardoor operatoren mogelijk
samenwerkingsverbanden zullen aangaan.
Wordt er rekening gehouden met de Vooraard als de drukleiding vervangen wordt op de
Achteraard? Er zal op gelet worden.
Het wegdek in de Heistraat is van slechte kwaliteit. Hier mag ook wel eens wat aan gedaan
worden.
Het kerkhof is een plaats, waar veel honden uitgelaten worden. De uitwerpselen moeten
meegenomen worden, dat zal nog eens door de gemeente worden gecommuniceerd.
De kinderen gaan door het kerkhof naar de Akkerloopstraat. Men vraagt respect voor de
overledenen. Dit is een veilige verbinding voor de kinderen, dus die moet in stand blijven.
Dat dit moet gebeuren met het nodige respect, is evident.
Sluikstort komt op vele plaatsen voor in het dorp. Als de politie de dader vindt, dan wordt er
een PV opgesteld. Op sommige plaatsen komt het veel voor (o.a. Princeven). Er zal bekeken
worden worden of een camera kan worden geplaatst. Belangrijk is het om dit direct te
melden via het meldingsformulier van de website van de gemeente Hoogstraten. Er wordt
dan aandacht aan besteed.
Bloembakken kunnen het aanzien van het centrum van Minderhout verfraaien. Het
stadsbestuur gaat dit bekijken.





Gezien het gebruik van de kapel OLV van den Akker voor huwelijken enz. moet er een toilet
aangelegd worden. Heeft de gemeente daar rekening mee gehouden? Het zou een
meerwaarde zijn als er een toilet komt, maar het is een monument. Het zal bestudeerd
worden in de opmaak van het kerkenplan.
Ook is besproken wat er gebeurt met het oude rusthuis in Hoogstraten. Dit valt onder het
grondgebied van Hoogstraten en is dus een kwestie voor de dorpsraad van Hoogstraten.

Minderhout; 17 feb. 2017 (vernieuwde versie 4 maart 2017)

Carel Kooter.

