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1. Goedkeuring verslag stuurgroep 24 november 2016 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Evaluatie openbare vergaderingen dorpsraden 

 Hoogstraten: 
o Goede opkomst (100 man) 
o Terugkeer naar oude formule van de publieksvragen en plein public, 

relatief matte vergadering, in werkgroepen is er meer levendige discussie 
o Op tijd afgelopen, planning goed in de hand gehouden 

 Minderhout: 
o Meer aanwezigen dan andere jaren (50 tot 60) 
o Levendige vergadering, ook in eerste gedeelte veel vragen voor college 

en politie 
o Omdat in eerste gedeelte alle vragen waren behandeld, werd er niet meer 

in werkgroepen vergaderd, maar in open vergadering  
o Kleine meerderheid heeft liever open vergadering 
o Keurig op tijd klaar (22.30 uur) 

 Wortel: 
o 30 à 40 aanwezigen (iets minder dan vorige keer) 
o Veel vragen konden behandeld worden via meldingsformulier 
o Om 22.00 uur voorbij 

 Meerle: 
o 50-tal aanwezigen (de helft van vorige keer) 
o Wel in werkgroepen vergaderd 
o Per praatgroep actieve discussies met zowat 10 punten per werkgroep die 

werden besproken 
o Tot 22u45 
o Dorpsraad betreurt dat na praatgroepen geen verslaggeving meer is 

gebeurd 

 Meer: 
o 70-tal personen (evenveel als vorig jaar) 
o Rustig, maar wel veel vragen gesteld 
o Duurde vrij lang: 22u45 



 

 

 Meersel-Dreef: 
o 55-tal aanwezigen (min of meer zelfde als vorige jaren) 
o Jammer genoeg minimale vertegenwoordiging van de jeugd 
o Groot aantal inbraken was meest opvallende punt 
o Goed informatiegedeelte van stadsbestuur (niet te lang) 
o Reactie deelnemers bij het napraten was over het algemeen positief 
o Voorstel om geen vragen meer te beantwoorden van vragenstellers die 

hun naam niet opgeven 

 Evaluatie van stadsbestuur (schepen Ward Baets) 
o Informatief gedeelte aan de tijd gehouden en strak gepland 
o In Meerle ervaren dat discussie makkelijker verloopt in kleine groepen, 

mensen durven makkelijker spontane vragen stellen 
o Maar sommige mensen zijn in die groepen heel graag aan het woord en 

monopoliseren de discussie.- voorzitters moeten dit in de hand houden 
o Opletten dat we in agenda’s niet teveel punten op het laatste moment 

gaan bijvoegen 

 De vergadering was het eens over volgende punten ter verbetering: 
o In Wortel gaf wijkagent een heel concreet overzicht van zijn activiteiten – 

dat is aansprekender dan de algemene politie-presentatie – het zou goed 
zijn als in elk dorp concrete informatie zou kunnen gegeven worden 
specifiek voor het eigen grondgebied 

o Agenda een drietal weken op voorhand vastleggen zodat er op tijd kan 
worden uitgenodigd en de inwoners worden gelokt met een aantrekkelijke 
agenda 

o Belangrijk om informatief gedeelte van het stadsbestuur vlot af te werken 
en niet teveel te laten onderbreken door ad hoc-vragen. Dan kan het 
eerste gedeelte binnen de voorziene 45 minuten worden afgewerkt (in een 
aantal dorpsraden heeft dit heel goed gewerkt). In het tweede gedeelte 
blijft meer dan genoeg tijd voor discussie en publieksvragen. 

 
3. Prioriteitentabel dorpsraden 
o De prioriteitentabel wordt punt voor punt overlopen en zal worden geactualiseerd door 

Guy. 
o De dorpsraden zullen de komende weken hun prioriteiten voor 2018 aan het 

stadsbestuur bezorgen. Guy neemt die nieuwe prioriteiten in de prioriteitentabel op, 

zodat ze op 15 juni kunnen besproken en afgeklopt worden. 

 
4. Data vergaderingen stuurgroep 2017 

 
Donderdag 15 juni 
Donderdag 21 september 
Donderdag 23 november 
 

 
5. Varia 
 

 Op de vorige vergadering werd aangekaart dat de financiële toelagen welke de 

dorpsraden op dit moment ontvangen ontoereikend zijn. Er werd voorgesteld om de 

jaarlijkse toelage van 200 euro op te trekken naar 300 euro. Het schepencollege heeft 

beslist om de jaarlijkse toelage te behouden op 200 euro, maar de dorpsraden kunnen 

eventuele kosten voor huur en water binnenbrengen bij het stadsbestuur. Dorpsraden die 



 

 

een publicatie uitgeven, kunnen een beroep doen op de stadsdrukkerij tegen het 

goedkope verenigingstarief. Zij ontvangen voor hun publicatie geen aparte toelage. 

 De dorpsraden die een publicatie uitgeven, kunnen met de communicatiedienst 

overleggen hoe deze publicatie op de meest voordelige manier kan worden opgemaakt, 

gedrukt en verspreid. 

 Meersel-Dreef. De gerooide bomen vooraan op Klein-Eyssel blijven liggen. De gracht op 

de aanpalende weide is helemaal verstopt door het afval van de bomen. De dorpsraad 

vraagt dat actie wordt ondernomen naar de eigenaar. In zijn kapvergunning staat dat hij 

verplicht is om nieuwe bomen aan te planten. Dit wordt nagevraagd…   

 Meersel-Dreef. Inbraken in Meersel-Dreef blijven aanhouden in 2017. De dorpsraad 

vraagt om extra politiepatrouilles, vooral tijdens de nacht. Permanent politietoezicht 

vanuit de politiezone is niet realiseerbaar vanwege personeel en middelen. Er zal worden 

bekeken hoe in Meersel-Dreef toch beter preventief kan worden ingegrapen.  

 Meersel-Dreef. De dorpsraad wenst dat de eigenaar van de Brouwershoeve wordt 

aangemaand om de rommel bij de afgebrande Brouwershoeve op te ruimen. Dit is 

evenwel op komst. De verzekeringsmaatschappijen zijn eruit en men verkeert in de fase 

van vergunningen die moten geleverd worden. De eigenaar is aangesproken geweest op 

de rommel. 

 Het aanbod van het stadsbestuur naar burgerinitiatieven voor kerstverlichting wordt nog 

verder uitgewerkt en gecommuniceerd naar alle burgers. Bedoeling is om gedragen 

voorstellen te krijgen vanuit de bewoners zelf.  

 Meer. De werken aan het fietspad langs de Mark beginnen op? ..  Dit wordt 

nagevraagd. 

 Wortel. Wortelse BIN is opgestart. De BIN-borden moeten nog worden gehangen door 

stad. 

 Meerle. De punten die uit de bespreking van de werkgroepen in Meerle kwamen, worden 

doorgegeven aan de communicatiedienst en voorgelegd aan de bevoegde 

stadsdiensten. 

 Hoogstraten. Het BIN aan Begijnhof heeft nog geen BIN-bord. Het stadsbestuur zal 

bekijken of  hier ook een BIN-bord kan komen.. 

▪ De vergaderingen van de stuurgroep dorpsraden kunnen vlotter verlopen als de concrete 

kwesties die voor het meldingsformulier bestemd zijn via het meldingsformulier worden 

aangekaart en niet op deze vergaderingen gebracht. Men streeft ernaar om op de 

stuurgroep dorpsoverschrijdende thema’s te bespreken en de prioriteiten uit de 

prioriteitentabel. Streefdoel is om de vergadering voor 10.00 uur te kunnen beëindigen. 

 


