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1. Goedkeuring verslag stuurgroep 22 september 2016
Het verslag wordt niet goedgekeurd. Hierbij de aanpassingen:
- “Nieuwe website”: verslagen openbare vergaderingen dorpsraden online zetten: akkoord
- “Meldingen”: Terbeeksestraat: zowel dorpsraad als verkeersraad zijn adviesraden en het is OK
als het stadsbestuur het advies niet altijd volgt.
- Blokken openbaar domein: is niet alleen op gewestwegen, ook op gemeentewegen.
- Meersel-Dreef
o Laatste twee punten van het verslag:
 Het gaat hier over borden die het begin & einde van de bebouwde kom
weergeven.
 Dit bord is opnieuw verplaatst en creëert terug een gevaarlijke situatie.
 Is dit werkelijk de bevoegdheid van AWV? AWV is bevoegd voor gewestwegen.
Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd.
 Bovenstaande is idem voor Groot en Klein Eyssel. Waarom zijn de borden daar
verplaatst?

2. Data openbare dorpsvergaderingen 2017
Onderstaande data voor de openbare dorpsvergaderingen 2017 werden afgeklopt en nadien door de
communicatiedienst voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen door middel van een
vertoog. Deze data zijn goedgekeurd.
Dinsdag 31 januari: Meerle
Donderdag 9 februari: Meer
Donderdag 16 februari: Minderhout
Dinsdag 21 februari: Meersel-Dreef
Donderdag 23 februari: Wortel
Maandag 6 maart: Hoogstraten
Aan het college werd gevraagd welke onderwerpen er besproken zullen worden. Na ontvangst van de
voorgestelde onderwerpen stuurt de communicatiedienst deze door ter kennisname/goedkeuring aan alle
leden van de stuurgroep dorpsraden. Hierna kunnen de dorpsraden hun voorstellen doorsturen voor het
tweede deel van de avond.
Als er al voorstellen zouden zijn, zoals we van Minderhout reeds hebben ontvangen, mogen deze altijd
doorgestuurd worden.

Na samenvoeging van beide delen bezorgt de communicatiedienst zo snel mogelijk de agenda van de
ganse avond.
De nieuwe flyer met college van burgemeester en schepenen wordt op de dorpsraden uitgedeeld aan de
aanwezigen. Op de flyer wordt meegedeeld welke verdeling van schepenen er plaatsvindt als er wordt
gewerkt in gespreksgroepen.

3. Evaluatieformulier openbare vergaderingen
Er worden nog twee kleine wijzigingen aan het voorgestelde evaluatieformulier aangebracht, waarna het
helemaal in orde is. Het aangepaste evaluatieformulier is als bijlage toegevoegd. Dit is reeds voorgesteld
aan het college ter goedkeuring.

4. Prioriteitentabel dorpsraden
De prioriteitentabel wordt punt voor punt overlopen en geactualiseerd door Britt. U kunt deze in de bijlage
terugvinden.

5. Data vergadering stuurgroep 2017
Donderdag 23 maart
Donderdag 15 juni
Donderdag 21 september
Donderdag 23 november

6. Varia
▪

Wortel: Proximus 4G
Tom bedankt het stadsbestuur voor de ondersteuning in “het Proximusverhaal”. In Wortel kan nu
(beter) gebeld en gesurft worden.

▪

Verhoging werkingstoelagen dorpsraden
Meerle kaart nogmaals aan dat de financiële toelagen welke de dorpsraden op dit moment
ontvangen ontoereikend zijn. Nu ontvangt de dorpsraad van elke deelgemeente 200 euro
werkingsgeld. Wortel en Meersel-Dreef sluiten zich hierbij aan. Voorstel is om dit op te trekken
naar 300 euro. Sommige dorpsraden brengen ook een boekje uit. Hiervoor vragen ze bijkomend
500 euro subsidie. Deelgemeenten die geen jaarlijks boekje maken, zullen hier niet van genieten,
maar hier wordt geen bezwaar tegen ingediend. Schepen van Aperen belooft om dit te
herbekijken.

▪

Meer: Akkerpop – Chiro
Klooster zal normaal gezien niet meer ter beschikking staan gezien de verwachte
verbouwingsactiviteiten. Het geheel zal op een bouwwerf lijken. Welke locatie mag er gebruikt
worden? Er wordt ook gevraagd hoeveel overlastactiviteiten een vereniging per jaar mag
organiseren. Dit vraagt de communicatiedienst na bij de milieudienst en zal hier nadien over
berichten.

▪

Fietspad van de Mark
Zou volgens schepen Roger Van Aperen in 2018 af zijn.

▪

Klein-Eyssel: gerooide bomen
Naar de watermolen toe, recht voor de brug over de Mark rechts en links, zijn bomen gerooid (van
Meerle naar Meersel-Dreef). De vergunning is in 2014 toegekend (2 jaar geldig) en daar staat in
dat aan de linkerkant een heraanplant moet komen van 42 bomen. Ook stonden er de
voorwaarde in dat het snoeihout verwijderd moest worden. Maar dit is nooit gebeurd. De

vergunning is dus niet gevolgd. Dienst communicatie verwittigt dienst milieu en vraagt wat ze
kunnen doen.

