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1. Goedkeuring verslag stuurgroep 23 november 2017 
Het verslag wordt goedgekeurd, 
 

2. Evaluatie openbare dorpsvergaderingen 2018 

- Meerle: beslissing om het in grote groep te doen. Dit is goed bevallen, opkomst was 
80-tal personen en tijdslimiet werd gehandhaafd - met positieve reactie. Er wordt nog 
bekeken of volgend jaar ook tweede gedeelte in volle vergadering zal zijn. 

- Meer: heel informatieve vergadering die vlot verliep. Maar het was niet helemaal de 
vergadering die men voorgenomen had. De dorpsraad had agendapunten 
binnengebracht en tussen kerst en nieuwjaar liet stadsbestuur weten dat het de 
agendapunten op een andere manier had vastgesteld. Het hoofdpunt van de 
vergadering had de toelichting moeten zijn over het lokaal dienstencentrum in Meer, 
maar de dorpsraad had dit uitgebreider verwacht. Het kwam niet aan bod op de 
manier die de dorpsraad voor ogen had. 
 Actie: op de laatste vergadering van de stuurgroep (15/11) zal de stuurgroep de  

agendapunten van de openbare vergaderingen vaststellen per dorp. 

- Hoogstraten: Rond de 100 bezoekers. Het algemeen gedeelte duurde zeker lang 
genoeg. Er was een misverstand waardoor niet duidelijk was dat de powerpoint over 
hondenweide aan de vergadering moest getoond worden. De dorpsraad stelt vast dat 
de antwoorden van de schepenen niet steeds overeenkwamen met de schriftelijke 
voorbereiding die op de tafels werd aangetroffen. Antwoord van het stadsbestuur: de 
voorbereiding die voor de schepenen wordt gemaakt, moeten beschouwd worden als 
suggesties. Het is niet de bedoeling dat de dorpsraden die voorbereiding te zien 
krijgt, net omdat het slechts suggesties zijn en geen officiële antwoorden. Enkel wat 
de schepen zegt is het officiële antwoord.  

- Wortel: Een vruchtbare vergadering. Het eerste gedeelte liep wel iets te lang uit. 
Vragenronde verliep vlot, rond 22u30 keurig afgerond. De dorpsraad stelt zich wel de 
vraag waarom het nieuwe terrasreglement in Wortel aan bod moest komen. Dit had 
toch eerder betrekking op Hoogstraten-centrum, niet op Wortel?. 



 

 

- Minderhout: Het eerste deel mag wat korter. Tweede gedeelte was zeer geanimeerd, 
maar alle vragen kwamen aan bod. Om 22u30 afgerond. 

- Meersel-Dreef: positieve opkomst en positieve sfeer. Eerste deel mag niet te lang 
duren. Soms overlapt de info (bv. veiligheid) elkaar een beetje. De voorstelling van 
zorgzame buurten door Kim Michielsen werd zeer interessant bevonden.   

- Algemene opmerkingen: 
   * Dorpsraden merken op dat bezoekers over het algemeen op leeftijd zijn en dat de 
jeugd ondervertegenwoordigd is. 
   * Het eerste gedeelte moet ingekort 
   * Kan er na de openbare dorpsraad een systematische communicatie worden 
ingevoerd,  waarbij naar de dorpsraden toe continue informatie komt over de 
behandelde onderwerpen? 

- Evaluatie stadsbestuur: * Het is en blijft interessant dat college 1 keer per jaar van 
gedachten wisselt met inwoners.  
                                       * Is een algemene vergadering het beste middel voor 
stadsbestuur om contact te leggen en met burgers te spreken? Over het algemeen 
merkt het college toch een positieve respons.  
                                       * Er is een deontologische afspraak dat raadsleden geen 
vragen stellen, maar we stellen vast dat dit toch gebeurt, vaak onder het mom van 
een schriftelijke vraag.  
                                       * Er zijn nu 6 dorpsraden op termijn van 6 weken? Is dit niet 
te belastend? Kan hierdoor elke dorpsraad wel even goed voorbereid worden, 
aangezien er heel veel vragen binnenkomen en deze vragen moeten worden 
voorbereid.  

 
3. Evaluatie werking stuurgroep dorpsraden in 2018 

- Focus op voorbereiding van de openbare vergaderingen en prioriteiten 

- We mogen de vergadering niet te zwaar belasten met heel concrete problemen. 
Geen puur lokale problemen in de stuurgroep, anders duurt de vergadering eindeloos 
en het is ook niet interessant voor de aanwezige bestuursleden van andere dorpen – 
lokale problemen worden gemeld via het meldingsblad en met Guy als 
verbindingspersoon 

- De vergadering gaat akkoord met het principe van nog drie vergaderingen per jaar 
van de stuurgroep:  
* voorjaar: evaluatie voorbije openbare dorpsvergaderingen + prioriteiten 
* september: overlopen prioriteiten + eerste voorbereiding openbare vergaderingen 
* najaar: vaststellen data en agendapunten openbare vergaderingen 
 Voorwaarde: geactualiseerde prioriteitenlijst ruim vóór de vergadering aan alle 

dorpsraden bezorgen 

- Afspraak om zich te houden aan afgesproken disclipine om max. 5 prioriteiten per 
dorpsraad te hebben  

 
4. - Samenstelling van de dorpsraden (ivm. de verkiezingen van oktober) 

Bij het verslag wordt het huishoudelijk reglement voor de dorpsraden nog eens aan allen 
verstuurd. Is er ook het erkennningsbesluit dat in het eerste jaar van de nieuwe 
gemeenteraad door de gemeenteraad wordt verleend. Verkozenen in de gemeenteraad 
mogen geen lid van de dorpsraad zijn.  

- De eerste vergadering van de dorpsraad in 2019 wordt nog door bestaande 
dorpsraad georganiseerd en dan volgt de samenstelling van de nieuwe dorpsraad. 

 
5. De dorpsraad Wortel gaat een voorstel doen voor kerstverlichting voor de 

eindejaarsperiode 2018 



 

 

 
6. Bespreking geactualiseerde prioriteitentabel 

zie nieuwe versie van de prioriteitentabel 
 

7. Varia 
 

 Meerle, ons dorp. Definitieve toewijzing gebeurt pas nadat vergunningen zijn 
aangevraagd. Daarvoor hebben de partijen drie maanden de tijd. Op dit moment 
zijn vergunningsaanvragen in opmaak. In die periode zitten we nu. Facebook-
groep Meerle, ons dorp. Laatste bericht: 14 februari 

 Chaamseweg-Ulicotenseweg. Studiebureau Schillebeeckx heeft eerste 
bevindingen overgemaakt.  Nu is aan Schillebeeckx gevraagd om definitief 
voorstel op te maken en daarna wordt met dit voorstel naar AWV gestapt. Tot 
dusver is AWV verplicht tot onderhoud, dit moet aan AWV worden vermeld. 

 Nieuwe procedure voor aanvraag van evenementen. Als dat één keer is 
gebeurd, dan kan document van vorig jaar heropgeroepen worden en dan kan op 
basis hiervan worden verdergewerkt.  

 Minderhout: Stand van zaken brug bij Schoorstraat (ondertussen gerealiseerd) 

 Informatiemoment over de Veilingsite: aanvraag omgevingsvergunning is op 10 
april gebeurd. Na ontvankelijkheidsverklaring wordt aan college gevraagd om in 
juni een infovergadering te organiseren. (heeft ondertussen plaatsgevonden) 

 John Lijsenstraat toevoegen aan prioriteitenlijst en korte termijn en lange termijn-
prioriteiten.  

 Fietspad in Wortel dorp: wanneer wordt die vervangen. Ten tijde van de 
vergadering kon die datum nog niet worden gegeven. Hoe zit het met de 
verhoging van de bushalte? (ondertussen is het fietspad door AWV vernieuwd).  

 Bushalte Wortel-Kolonie over gevangenis.  Wie is eigenaar?  

 Kerkhof Wortel-Kolonie. Stad Hoogstraten is eigenaar en is ook 
verantwoordelijke voor het beheer. Wat zijn de plannen hiervoor? College heeft 
gevraagd naar de mallen van Merksplas en wil nieuwe kruisjes gieten. Maar 
maaibeheer moet worden bekeken.  

 
8. Data volgende vergaderingen stuurgroep 2018 

 
Geactualiseerde prioriteitentabel, samen met verslag versturen voor eind mei 2018 
 
27/09/2018 
22/11/2018 (dit is na onderling overleg omgezet in één vergadering op 15/11) 
 
Zaal Schaeckbert – administratief centrum 

 
 


