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OVERZICHTSLIJST 
Gemeenteraad 
 

Maandag 25 januari 2016 
 
• aanwezig 

Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad 
Tinne Rombouts, burgemeester 
Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen en 
Jos Matthé, schepenen 
Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Danny 
Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, 
Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode, raadsleden 
Eduard Palmans, gemeentesecretaris 
 
• verontschuldigd 

Geert Marijnissen, Ria Vinckx,                                                                                           raadsleden 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 1. Aanpassen retributiereglement voor diensten verstrekt door de stedelijke openbare 
bibliotheek. 

 
Omdat er subsidies wegvallen bij de provincie voor het IBL-verkeer moeten de tarieven aangepast 
worden in het retributiereglement van de stedelijke openbare bibliotheek. 
- Alle tarieven ivm fundels vallen weg omdat die niet meer bestaan. 
- De retributie voor sprinters wordt bijgevoegd. 
- e-boeken : het proefproject van Bibnet:/Locus is afgelopen. Daarom wordt deze retributie 
geschrapt. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 
 

 2. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake 
parkeerverbod in de Dalweg in Meerle. 

 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22/06/2015 de tijdelijke politieverordening 
goed voor een parkeerverbod in de Dalweg in Meerle.  Na gunstige evaluatie door de 
politiediensten werd hiervoor een definitief gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer 
opgemaakt inzake parkeerverbod in de Dalweg in Meerle.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer 
goed te keuren. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
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 3. Goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "raamcontract voor algemene 
herstellingswerken". 

 
De uitgave voor het dossier raamcontract voor algemene herstellingswerken is voorzien in het 
budget van 2016 voor een bedrag van 75.000 euro. Het betreft een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 
 

 4. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor de herstelling van kopmuren. 

 
In het investeringsbudget 2016 is 50.000 euro voorzien voor herstelling van de kopmuren 
Venneweg en Rietweg. De uitgave voor dit dossier is voorzien in het budget van 2016 voor een 
bedrag van 50.000 euro. Het betreft een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 
 

 5. Goedkeuring akte opheffing recht van opstal m.b.t. realisatie Bibliotheek. 

 
In 1993 werd tussen het Stadsbestuur Hoogstraten en het (toenmalige) Gemeentekrediet een 
recht van opstal opgemaakt om de oprichting van de bibliotheek te financieren. Deze financiering 
met projectbeheer werd ondertussen integraal afbetaald zodat ook het opstalrecht op deze grond 
opgeheven moet worden om het stadsbestuur als volle eigenaar van het opgerichte gebouw te 
aanzien. Graag verzoeken wij de gemeenteraad deze modelakte en zodoende de doorhaling van 
recht van opstal betreffende de bibliotheek Hoogstraten goed te keuren. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 
 

 6. Goedkeuren procedure, aanwervingsvoorwaarden en functiebeschrijving voor de 
functie van gemeentesecretaris en vacantverklaring. 

 
De aanstelling van een nieuwe gemeentesecretaris is de bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Voorliggend dossier bevat de procedure, de aanwervingsvoorwaarden en de functiebeschrijving 
voor de functie van gemeentesecretaris dewelke door de gemeenteraad moet vastgelegd worden. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
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Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 

AANVULLENDE AGENDA 

 

 8. Bepalen van de meerwaardevergoeding inzake de afschaffing van buurtweg nr. 46. 
Toelichting 
Na een lange discussie besloot de meerderheid van de gemeenteraad op 27/04/2015 om 
buurtweg nr 46 te Meer af te schaffen.  De definitieve afschaffing zou pas in voege gaan vanaf het 
ogenblik dat de deputatie de uiteindelijke beslissing tot afschaffing zou nemen.  Dat gebeurde door 
de deputatie op 16/07/2015. 
Het college van burgemeester en schepenen nam hiervan kennis in zitting van 24/08/2014, hoewel 
reeds op 7/8/2015 de nodige uithangingen en publicaties gebeurden.  Hoe dan ook besloot het 
college in die zitting van 24/08/2015 dat er voldaan was aan de bepalingen van art. 28 van de wet 
van 10/04/1841 op de buurtwegen. 
Het college besloot ook om de eigenaars van de vrijgekomen percelen te melden dat zij, 
overeenkomstig het art. 29 van deze wet, het recht hebben om over de volle eigendom van deze 
gronden te kunnen beschikken, maar dat zij dit schriftelijk dienen kenbaar te maken aan de stad 
binnen een periode van 6 maanden vanaf de publicatie van het besluit van de deputatie ( dus voor 
9/2/2016).  Het college vergeet er echter bij te melden dat deze eigenaars er zich wel toe moeten 
verbinden tot de betaling van de meerwaarde die de grond bekomen heeft door de afschaffing van 
de buurtweg.  De meerwaarde dient bepaald te worden door deskundigen. Ook de omzendbrief 
van de provincie dd. 1/2/1956 is hierover duidelijk en staat hierop ook geen uitzonderingen toe.  
Hoewel het college tijdens de zitting van de gemeenteraad van 27/04/2015 aanhaalde dat de 
betaling van deze meerwaardevergoeding toen nog niet aan de orde was, is het dit dus nu duidelijk 
wel  en wordt dit zelfs zeer dringend. 
De verplichting om bij een afschaffing van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid een vergoeding 
te betalen die de meerwaarde van de afgeschafte weg bevat, wordt bevestigd door  hoogleraar 
Anne Mie Draye, schrijfster van het boek : “ Onze buurtwegen, juridisch bekeken” .  In de praktijk 
bedraagt een dergelijke meerwaardevergoeding bij afschaffing van een publiekrechtelijke 
doorgang ongeveer 90 % van de aankoopprijs. Volgens hoogleraar Draye betreft het hier een 
verplichting die vervat zit in de buurtwegenweg. 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 13/11/2015 vroeg onze fractie dan ook om de nodige 
stappen te zetten om enerzijds een deskundige aan te stellen om de meerwaarde te laten bepalen 
van deze gronden omwille van de afschaffing van de buurtweg en om deze  
meerwaardevergoeding onmiddellijk in de gemeentekas te storten, en om ondertussen geen 
vergunningen af te leveren aan de eigenaar  tot deze meerwaarde in de gemeentekas ontvangen 
werd. Op dat ogenblik had de eigenaar nog geen schriftelijke vraag gesteld om over de volle 
eigendom van de gronden te mogen beschikken, en werden er zelfs al heel wat werken 
uitgevoerd. 
Schepen Baets antwoordde hierop dat het college hier werk van aan het maken was, en dat ze tijd 
hadden tot 9/2/2016.  Het onderzoek zou o.a. inhouden hoeveel grond er is afgestaan en dat men 
hiervoor specialisten raadpleegde zodat alle juridische aspecten bekeken zouden worden.   De 
schepen meende ook dat er ondertussen al zonder problemen zou kunnen gewerkt worden, 
gezien het tracé der wegen werd vastgelegd en er een verkavelingsvergunning werd afgeleverd. 
Ondertussen zijn we nog 15 dagen voor de einddatum van 9/2/2016, en vragen wij ons af of er 
ondertussen wel een schriftelijke vraag is toegekomen, en welke stappen het college ondertussen 
gezet heeft om deze meerwaardevergoeding te laten vast stellen. 
In bijlage bezorgen we voor dit dossier ook een besluit van de bestendige deputatie van de 
provincie Vlaams Brabant, waarin een gelijkaardig dossier behandeld werd en waar de bestendige 
deputatie een schattingsverslag als essentieel onderdeel van het dossier beschouwd.  .  
Redelijkerwijze gaat onze fractie er ook van uit dat de regelgeving op dezelfde manier in 
Antwerpen als in Vlaams Brabant zou moeten toegepast worden. 
Wij stellen dan ook voor dat : 
Art. 1 : Het college licht de gemeenteraad gedetailleerd in over de stand van zaken van dit dossier 
en welke concrete stappen het college in deze genomen heeft om een deskundige aan te stellen 
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om de meerwaarde van de grond te bepalen omwille van de afschaffing van de buurtweg 46 op de 
brouwerijsite te Meer; 
Art. 2 : Indien het college nog geen deskundige heeft aangesteld, beslist de gemeenteraad om het 
college de opdracht te geven om onmiddellijk het nodige te doen om deze deskundige aan te 
stellen die tot taak heeft de meerwaarde te bepalen van de gronden, gelegen in de brouwerijsite te 
Meer, naar aanleiding van het afschaffen van buurtweg 46 waardoor een buurtweg plots de 
waarde van bouwgrond krijgt en dit dus een meerwaarde tot gevolg heeft; 
Art. 3 Het college doet onmiddellijk het nodige om deze meerwaardevergoeding in de 
gemeentekas te laten storten en om geen verdere vergunningen af te leveren aan de eigenaar tot 
deze meerwaarde in de gemeentekas ontvangen werd 
Art 4 : De gemeenteraad gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de waarde van deze vergoeding 
door de stad enkel kan gebruikt worden voor onderhoud en verbetering van de buurtwegen op 
haar grondgebied. 

Na bespreking in de raad van heden: 
Schepen Ward Baets bedankt voor de ontvangen informatie. De aanvrager heeft 6 maanden de 
tijd om zijn verzoek in te dienen, dus tot 9 februari; één eigenaar stuurde dit reeds in, andere 
kunnen dit nog doen. Het dossier is in opbouw en de aftoetsing van de verschillende juridische 
elementen is bezig. Hiervoor wordt de nodige tijd genomen. Wij willen een volledig antwoord 
kunnen geven. Of er een deskundige moet aangesteld worden, wordt onderzocht. Negen februari 
is niet de datum waarop dit dossier moet afgewerkt zijn. 
 
 

BESLOTEN VERGADERING 

De gemeentesecretaris, Eduard Palmans, verlaat de vergadering bij de behandeling van volgend 
agendapunt: 

 7. Aanvaarden ontslag gemeentesecretaris per 01 augustus 2016. 

 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van 
Aperen, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, 
Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, 
Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri 
Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 
 
Aldus gedaan te Hoogstraten in zitting datum als boven. 
 
 
 
 
 
 
 
Eduard Palmans Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 
 


