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1. Goedkeuring verslag stuurgroep 15 juni 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Voorstellen kerstverlichting in de dorpen. Bedoeling is – naast verfraaiing – ook 
gemeenschapsopbouw. Daarom dient de aanvraag niet door individuen te gebeuren,  
maar door verenigingen (of samewerking van individuen). De stad legt 1 euro bij voor 
elke euro die door de aanvrager wordt uitgegeven. Voorwaarde is wel dat het om LED-
verlichting moet gaan. 

a. Hoogstraten werkt al volgens dit systeem, waarbij de middenstand de 
initiatiefnemer is. 

b. Meerle: Halte Merlet diende vorig jaar een aanvraag in via Meerle, ons dorp. Die 
afspraak geldt voor 3 jaar en betreft de verlichting van het raadhuis. Kan dat nog 
uitgebreid worden? Ja, mocht een andere vereniging in Meerle hiertoe initiatief 
nemen, kan dit ook op een andere plaats in Meerle worden gerealiseerd. 

c. Meer: de dorspraad heeft in samenspraak met de aanliggende horecazaken een 
aanvraag gedaan om de Vredesboom te verlichten.  

d. Meersel-Dreef: er is daar reeds kerstverlichting aan het Klooster. Maar deze 
verlichting is stilaan aan vernieuwing toe.  Ook verlichting van de kerststal zou 
mooi zijn. De dorpsraad beraadt zich over een nieuw LED-verlichtingssnoer.  

e. Minderhout: de Kuip zou een goede plaats zijn voor een sfeervolle 
kerstverlichting. De dorpsraad bekijkt dit in oktober.. 

 
3. Overzicht ‘Hoogstraten in de steigers’ 

a. Toegankelijke wandelroute: deze route die toelaat  om van het woonzorgcentrum 
vlot naar het stadscentrum en weer terug naar het woonzorgcentrum te wandelen 
(ook voor mensen met een beperking) zal in de loop van november-december 
klaar zijn). 

b. Nieuwe toplaag N14: deze zal vanaf de Moerstraat worden aangelegd tot de 
splitsing van de N14 naar Meerle/Meer. Precieze timing onbekend. 

c. Heraanleg Van Aertselaerplein: deze vat aan begin 2018. Er komen extra 
parkeerplaatsen en extra groen. Er komen ook fietssuggestiestroken. De bushalte 
wordt verplaatst naar de rand van de weg (geen inham meer). 



 

 

d. St. Katharinakerk in de steigers vanaf laatste kwartaal: de restauratie vangt aan 
in de loop van november met de plaatsing van een grote stelling. De restauratie 
zal tot een eind in 2019 duren. 

e. Uitbreiding De Kluis: de wegenwerken gaan in oktober van start 
f. Adviesroute voor vrachtwagens: de palen voor de ANPR-camera’s zijn in oktober 

geplaatst in Hoogstraten, Meerle en Meer. Hoogstraatse ondernemers en hun 
leveranciers kunnen zich vanaf 1 november registreren voor de ‘whitelist’, zodat 
ze geen proces-verbaal krijgen als ze door de camera’s worden geflitst. Eerst 
komt er een fase van ‘droogdraaien’, alvorens wordt overgegaan tot het uitdelen 
van boetes. Op 7 december volgt nog een infovergadering voor ondernemers.  

 
4. Prioriteitentabel dorpsraden 

a. Wortel: geen vertegenwoordigers van Wortel aanwezig, dus geen bespreking 
b. Voor de andere dorpen: zie prioriteitentabel 

 
5. Varia 

a. Frans Van Bergen heeft in een mail gemeld dat hij geen lid meer is van de 
stuurgroep van de dorpsraad van Wortel. Hij zal de berichtgeving van de 
stuurgroep niet langer ontvangen. 

b. Meerle, ons dorp. Er is momenteel één voorkeursonderhandelaar. Er is nog geen 
best and final offer (BAFO)  binnen en we hebben dus nog geen toewijzing 
kunnen doen. Er is wel onderhandeld de voorbije weken. Wij hopen half oktober 
te beslissen hoe we ons participatieproject kunnen verderzetten. Wat de oude 
school 456 betreft, worden bilaterale besprekingen met de verenigingen gevoerd 
in komende weken. De bedoeling om Den Dorpel, de meisjeschiro èn Stekelbees 
hier onder te brengen. Na de BAFO kan participatie terug starten en komt er eerst 
gesprek met de werkgroep.  Daarna wordt breder geïnformeerd. 

c. Kerkhof Minderhout: de doorgang zal gesloten worden, want wordt misbruikt. Er 
is een brief in voorbereiding hoe naast de haag een klein paadje kan worden 
gecreëerd zodat trage weggebruiker toch op kerkhof kan komen.  

d. Clemenskerk Minderhout: het IOK is komen rondvragen naar de noden van de 
mensen ivm de kerk. Ook in Minderhout is er een opportuniteit om een aantal 
zaken samen te nemen. Er komt een studie hoe de kerk aan extra 
gemeenschapswaarde kan bijdragen. We moeten de kans aangrijpen hoe extra 
vragen die in het dorp leven bij dit project kunnen meegenomen worden. Het IOK 
bevraagt daarvoor gilde, OKRA, parochiezaal, enz… De dorpsraad Minderhout 
beoordeelt dit positief en heeft gewezen op de veiligheid.  

e. Openbare dorpsvergadering Meerle. Er gebeurde een evaluatie van het 
vergaderen in werkgroepen. Het eerste gedeelte aanvullen met stand van zaken 
Meerle, ons Dorp. Daarna een ronde van 4 gespreksgroepen. De dorpsraad reikt  
de onderwerpen aan die in de werkgroepen worden besproken.  Daarnaast ook 
mogelijkheid tot publieksvragen. 

f. Er wordt gemeld dat er soms geen reactie komt op mails die worden gestuurd 
naar info@hoogstraten.be. Deze mails worden nochtans direct verwerkt en naar 
de verantwoordelijke persoon doorgestuurd. Mogelijk is hier en daar een mail  
niet beantwoord ivm verlof of vergetelheid. 

g. Wanneer bladkorven? Dit wordt uitgebreid meegedeeld via de gemeentelijke 
communicatiemedia. 

h. De dorpsraad van Meerle ondersteunt de aanvraag voor een kindercrèche in 
Burg. Glenissonstraat 

i. Meersel-Dreef meldt dat er verkeerde richtingsborden zijn geplaatst. Want er 
staan op Klein-Eyssel/Strijbeek en Groot-Eyssel weer witte borden en geen 
blauwe. 
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j. Is het de bedoeling dat de verslagen van adviesraden worden gestandardiseerd 
volgens vast patroon? Dit thema kwam aan bod in beheerraad BiB. Er is 
inderdaad door de dienst CVT een standaardverslag ontwikkeld. 

k. Overgroeiende tuinen en hagen. Het is onmogelijk om aan de stadsdiensten de 
vaste opdracht te geven 2x per jaar langs de fietspaden te gaan en alle 
overhangende takken te registreren.. De meeste burgers handhaven de regels. 
Het is een taak van ons allemaal (wijkagent, stadsdiensten, burgers) om 
eventuele problemen op te merken en daarbij de overtreders aan te spreken. Als 
er aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven,  melden via het meldingsblad. 
Men dient er wel rekening mee te houden dat het enige tijd kan duren eer de 
technische diensten gevolg kunnen geven aan de oproep. De interne 
reorganisatie bij de stadsdiensten moet de mogelijkheid bieden aan de manager 
‘ruimte’ om de technische diensten te optimaliseren.  
 

6. Datum volgende vergadering stuurgroep 2017 
 

Donderdag 23 november 
Zaal De Patria – administratief centrum 

 
 


