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Sjabloon mee rondsturen.
1. Goedkeuring verslag stuurgroep 21 september 2017
Bij het verslag worden een aantal opmerkingen geformuleerd. Daarom is het verslag van
21 september nog eens herwerkt en aan alle leden van de stuurgroep rondgestuurd.
2. Data openbare dorpsvergaderingen 2018
•Dinsdag 30 januari: Meersel-Dreef (Taverne 'De Zevenster')
•Maandag 5 februari: Minderhout ('t Markenhof)
•Donderdag 8 februari: Meer (De Meerpaal)
•Dinsdag 20 februari: Meerle (Parochiecentrum)
•Donderdag 1 maart: Wortel (refter 'De Wijsneus')
•Maandag 5 maart: Hoogstraten (Stadhuis - zaal 'De Welgezinde')
3. Bespreking geactualiseerde prioriteitentabel
zie nieuwe versie van de prioriteitentabel
4. Voorstellen kerstverlichting in de dorpen.
 Meer: de dorpsraad dient een aanvraag in bij stad. Er zal kerstverlichting worden
geleased bij de firma die in Hoogstraten ook de verlichting verzorgt. De factuur
loopt via één van de deelnemende bedrijven (om de btw te kunnen recupereren).
7 december 21.00 uur. Feestelijke ontsteking van kerstverlichting in Meer.
 Meersel-Dreef: op dit moment wordt de kerstverlichting verzorgd door individuen.
De dorpsraad zal het initiatief nemen voor de aankoop van nieuwe led-verlichting.
De dorspraad mag de factuur bij de stad binnenbrengen in de vorm van de
bonnetjes van de verkoper van de verlichting en de materiaalwinkel.
 De Minderhoutse dorpsraad wil in 2018 coördineren en handelszaken
contacteren voor een bijdrage in de kosten van kerstverlichting.
 Meerle: de overeenkomst met Halte Merlet loopt drie jaar. Deze overeenkomst
voorziet in een bijdrage van de stad voor de aankoop van kerstverlichting. Halte
Merlet doet zijn deel in de vorm van de aankleding van het raadhuis en de
installatie van de kerstverlichting. De overeenkomst loopt nog voor de
kerstperiode van 2017-2018 en 2018-2019.
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Kerkhof Minderhout:
Er komt een houten afsluiting naast de bestaande beukenhaag, waardoor een
afgesloten voetgangerspaadje wordt gecreëerd. Fietsers worden ontmoedigd
via paaltjes. Hiervoor wordt 1 rij ruimte voor de graven opgeofferd.
Meldingsblad: hier wordt soms geen gevolg aan gegeven, meldt MeerselDreef. Er moet opgemerkt worden dat niet elke melding ook onmiddellijk leidt
tot een actie van de stadsdiensten. Elke melding wordt immers beoordeeld en
voor sommige dossiers zijn de stadsdiensten van oordeel dat er geen gevolg
aan moet gegeven worden. Als dit het geval is, dan moet dit ook aan de
burger worden gemeld, is de mening van de dorpsraden.
Gele strepen aan de school te Meersel-Dreef. Dit is aangepakt als voorlopige
oplossing, maar moet nog definitief worden goedgekeurd.
Geen bladkorven in de Dreef. Dit is een zeer nuttige service aan de burger,
waar veel tijd in wordt gestoken, maar er zijn veel klachten en vragen. Dikwijls
komen ze erop neer dat ieder graag een bladkorf dichtbij zijn deur heeft.
Intern binnen de stadsdiensten is hierover een uitgebreide afweging
gemaakt. Er is een volledige rondgang gebeurd. Waar de bladkorven werden
misbruikt, zijn er dit jaar geen meer gezet. Ook worden er geen gezet, waar er
een probleem is van verkeersveiligheid, bv. Strijbeekseweg. Het ontbreken
van bladkorven in de Dreef wordt doorgegeven aan de milieudienst, zodat dit
mee kan genomen worden in de planning voor 2018-19.
Inname openbaar domein. Meersel-Dreef heeft dit op de verkeersraad
aangehaald. Overhangende tuinen? Overhangende hagen van openbaar
domein? Hoe komt dit bij het stadsbestuur terecht? Volgens de dorpsraad is
er te weinig controle en te weinig frequentie door de bedrijven die daarvoor
worden ingeschakeld. Het is inderdaad een kwestie van zowel burgerschap
als handhaving. Burgers mogen hun buren hierop aanspreken, in onderling
overleg kan al veel worden bereikt. Als dat niet helpt, kan het meldingsblad
worden gebruikt. In de openbare vergaderingen van de dorpsraden zal dit
thema nog eens grondig onder de aandacht worden gebracht om de mensen
te informeren van wat mag en niet mag.
Meerle: de dorpsraad ondersteunt de aanvraag voor een kindercrèche in de
Burg. Glenissonstraat. De aanvraag is nog in behandeling. Blijkbaar zijn er
veel bezwaren.
In Meersel-Dreef wordt op de kruising Kapelweg-Dreef een gasleiding
aangelegd voor een tuinbouwbedrijf in Scheurdekousweg. Er is onvoldoende
signalisatie. De aannemer moet zorgen voor een afdoende signalisatie. Bij
onvoldoende signalisatie graag melden aan de stad, dan kunnen wij de
aannemer hierop wijzen.
Meersel-Dreef meldt dat sommige burgers op sommige plekken de voetpaden
langs De Dreef graag hersteld willen zien. De stad vraagt om deze plaatsen
via het meldingsblad door te geven.
Subsidies aan verenigingen. Om de subsidie-aanvraag goed in te vullen,
moet men bijna een opleiding gevolgd hebben. Het gevolg is dat men afhaakt
om subsidies te vragen. Dat kan de doodssteek zijn voor dorpse
verenigingen.
De dorpsraad van Meersel-Dreef vraagt om de aanpassingen inzake de
kermis in Meersel-Dreef goed op te volgen. Er blijft daarover contact tussen
de communicatiedienst, de dienst openbare werken en het kermiscomité.




De toestand van de Brouwershoeve wordt aangeklaagd. Het puin ligt nog
steeds op de straat.
In Minderhout doet de stad een enquête, daarbij begeleid door IOK. Zodat de
stad van de verenigingen input krijgt over wat hun problemen zijn. De
sportraad wenst ook overkoepelend te bekijken wat de problemen zijn. Er zal
in het gebied Hoogstraten/Minderhout een enquête bij de sportverenigingen
gebeuren om te bekijken waar nieuwe terreinen kunnen ontwikkeld worden.
Zodat de schaarse gronden zo optimaal mogelijk kunnen ingezet worden.

6. Datum volgende vergadering stuurgroep 2017
Donderdag 29 maart 2018
Zaal Schaeckbert – administratief centrum

