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1. Goedkeuring verslag stuurgroep 15 juni 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Evaluatie openbare vergaderingen 
Het verloop van de openbare vergaderingen werd geanalyseerd op basis van : 
- De evaluatieformulieren van de deelnemers 
- De evaluatie van de verschillende dorpsraadbesturen 
 
Volgende conclusies kunnen worden getrokken: 
1. De papieren uitnodigingen die de dorpsraden zelf aan hun burgers bezorgen, zijn het 

belangrijkste kanaal om de mensen op de hoogte te brengen 
2. 4 op 5 deelnemers is tevreden over de inhoud van de openbare vergadering en de 

structuur van een eerste gedeelte met informatie door het stadsbestuur en een 
tweede gedeelte met publieksvragen. 

3. De meerderheid van de deelnemers komt in de eerste plaats om te luisteren en 
geïnformeerd te worden en niet om deel te nemen aan de discussie. De grootste 
roepers in de zaal vertolken dus niet automatische het standpunt van de 
meerderheid. 

4. Als de planning goed in de gaten wordt gehouden en de vergadering tijdig is 
afgelopen, wordt dat zeer geapprecieerd. Het streefdoel is om elke openbare 
dorpsvergadering rond 22.00 uur te kunnen afsluiten.  

 
Samen met de stuurgroep worden volgende afspraken gemaakt voor de komende editie: 

 
Deel 1 (Informatiegedeelte): 

 In dit gedeelte komen de prioriteiten van het stadsbestuur en de prioriteiten van de 
dorpsraden aan bod. Er kunnen door het publiek vragen gesteld worden, maar enkel met 
betrekking tot de onderwerpen uit de agenda. Vragen over andere onderwerpen moeten 
door de voorzitter naar het tweede gedeelte (publieksvragen) worden verwezen. 

 De agenda van dit gedeelte moet 4 weken op voorhand vastliggen, zodat de dorpsraden 
hun burgers tijdig een uitnodiging met agenda kunnen sturen. Dat wil ook zeggen dat 
aan dit gedeelte best niet op het laatste moment nog onderwerpen worden toegevoegd. 



 

 

 He eerste gedeelte moet beperkt blijven tot 45 minuten – 1 uur. De voorzitter houdt dit in 
de gaten. 

 De informatie van de politie in dit gedeelte wordt gewaardeerd en moet blijven. Best zo 
concreet mogelijke cijfers per dorp. Goed de tijd in de gaten houden. 

 
Deel 2 (Publieksvragen): 
 

 De dorpsraden bepalen zelf of dit gedeelte in open vergadering wordt ingevuld of dat 
men kiest voor het systeem van thematische werkgroepen. Hoogstraten, Meer, Meersel-
Dreef, Minderhout en Wortel kiezen voor het klassieke systeem van een open 
vergadering. Meerle gaat bespreken of zij het systeem van werkgroepen blijft hanteren, 
uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers in meerderheid achter de werkgroepen staan. 
Na elke werkgroep geven de schepenen een korte samenvatting wat in de werkgroep is 
aan bod gekomen. 

 De publieksvragen worden zoveel mogelijk op voorhand via een schriftelijke procedure 
bij de inwoners opgevraagd. Maar de mogelijkheid moet openblijven dat burgers ook in 
de loop van de vergadering nog vragen kunnen stellen.  

 Bij het ophalen van de schriftelijke vragen wordt de naam van de vragensteller gevraagd. 
Schriftelijke vragen waarbij de vragensteller zijn naam niet invult, worden niet in de 
vergadering naar voor gebracht.  In de openbare vergadering worden de vragen door de 
voorzitter voorgelezen, maar zonder de naam van de vragensteller te geven. 

 
3. Prioriteitentabel dorpsraden 

 
4. Voorstellen kerstverlichting in de dorpen 

Aan de gemeenschap wordt gevraagd om voorstellen te laten komen…Dorpsraden 
nemen dat mee en komen met ideeën 
 

5. Varia 
a. De dorpsraad van Hoogstraten nodigt bij de openbare dorpsvergadering de 

Wereldwinkel uit om dranken te verkopen ten bate van het goede doel. Deze 
praktijk mag zeker blijven. 

b. De meldingsbladen op de website komen – naargelang het onderwerp – bij 
verschillende diensten terecht. Het lijkt erop dat de respons op die meldingen 
achteruitgaat. Dit wordt met de verantwoordelijke opgenomen. 

c. Er wordt een lijst opgemaakt van openstaande punten die op de openbare 
vergaderingen werden aangebracht. 

d. In september terugkoppeling naar Meerlese bevolking inzake skateplein 
e. De verslagen van de dorpsraden en de openbare dorpsvergaderingen worden op 

de website van Hoogstraten geplaatst. 
 

6. Data vergaderingen stuurgroep 2017 
 
Donderdag 21 september 
Donderdag 23 november 
 

 
 


