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OVERZICHTSLIJST 
Gemeenteraad 
 

Maandag 21 maart 2016 
 
• aanwezig 

Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad 
Tinne Rombouts, burgemeester 
Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen en Jos Matthé,
 schepenen 
Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos Brosens, Fons Jacobs, Danny 
Adams, Ria Vinckx, 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 

Roger Van Aperen,                                                                                                              schepen 
Geert Marijnissen,                                                                                                                 raadslid 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 1. Goedkeuren straatnaam ter streke brouwerijsite Meerdorp: Sebastiaanshof. 

 
De gemeenteraad keurde 24 november 2014 het tracé van de wegen, de weguitrusting en de 
nutsvoorzieningen goed in de verkaveling Meerdorp-Driehoekstraat.  
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de straatnaam Sebastiaanshof. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef 
Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos 
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Ria Vinckx, 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 lastvoorwaarden en wijze van gunnen: buitengewone onderhoudswerken 
aan gemeentewegen, dienstjaar 2016. 

 
In het investeringsbudget 2016 werd 410.000,00 euro voorzien voor buitengewoon 
onderhoudswerken aan gemeentewegen. Er is een budget van 19.564,87 euro incl. btw 
overgedragen van 2015. Voor dit budget zijn er nog vastleggingen voor de aanleg van 36kV door 
Eandis. De raming voor deze werken bedraagt 385.596,60 euro incl. btw. waarvan 53.611,47 euro 
incl. btw. in verplichte optie. Het betreft een open aanbesteding. 
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef 
Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos 
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Ria Vinckx, 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 definitief ontwerp voor het uitvoeren van rioleringswerken in de N14 - vak 
Strijbeek + een deel van de  Markweg. 

 
HidroSan legt het definitief ontwerp voor van de rioleringswerken op Strijbeek. Er wordt een 
drukrioolsysteem aangelegd in Strijbeek (deel tussen kruispunt N14 met Klein Eyssel en de 
Nederlandse grens) en in een deel van de Markweg (deel vanaf N14 tot laatste woning tot bijna 
tegen de Mark). Hierdoor worden alle woningen op Strijbeek en de Markweg aangesloten op de 
riolering. De totaliteit van de werken bedraagt 369.283,00 euro excl. BTW.  Van dit bedrag is 
326.673,00 euro excl. BTW voor 100 % betoelaagbaar door de VMM (Vlaamse 
MilieuMaatschappij). Een bedrag van 42.610,00 euro excl. BTW (aandelen in proeven, grondverzet 
en herstel bovenbouw) valt ten laste van de HidroSan-rekening. Volgens de raming vallen er 
hierbuiten geen kosten ten laste van de stad Hoogstraten. 
 
Gezien de riolen, binnen de HidroSan-overeenkomst tussen Pidpa en de stad Hoogstraten, 
eigendom blijven van de stad Hoogstraten (en dus een patrimoniumverrijking inhouden) wordt het 
dossier ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Beslist: Bij 17 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef 
Vissers, Lieve Janssen, Mai Sterkens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Ria Vinckx, 
Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van 
Merode) en 8 onthoudingen (Jos Martens, Thérèse Coppens, Herman Snoeys, Jos Brosens, Marc 
Van Aperen, Katrien Brosens, Ann Fockaert en Arnold Wittenberg). 
 
 

 4. Goedkeuren masterplan transportzone Meer en principieel akkoord met de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 
De noodzaak leeft om een toekomstvisie uit te zetten voor de transportzone in Meer. Naar 
aanleiding van de bezorgdheid van IOK als beheerder van deze zone, hebben zij voor het 
stadsbestuur deze visie uitgeschreven in een masterplan. Op 10 maart 2016 werd de inhoud van 
het masterplan transportzone Meer toegelicht in de commissie ruimtelijke ordening en leefmilieu. 
De gemeenteraad wordt gevraagd om dit masterplan goed te keuren. 
 
Beslist: Bij 17 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef 
Vissers, Lieve Janssen, Mai Sterkens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Ria Vinckx, 
Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van 
Merode) en 8 onthoudingen (Jos Martens, Thérèse Coppens, Herman Snoeys, Jos Brosens, Marc 
Van Aperen, Katrien Brosens, Ann Fockaert en Arnold Wittenberg). 
 
 

 5. Goedkeuren oprichting Streekplatform Kempen vzw en aanduiden afgevaardigde voor 
de Algemene Vergadering. 

 
Vermits er in de Kempen een goede ervaring bestaat met de werking van RESOC Kempen en een 
Streekpact en Dynak werden opgesteld om samen bepaalde doelstellingen waar te kunnen 
maken. Het voorstel is om een streekplatform Kempen vzw op te richten om ook met één stem op 
te treden naar de hogere overheden. 
 
De doelstellingen uit het Dynak worden mee overgenomen. Maar waar voorheen in het streekpact 
nog de reguliere werkingen van organisaties werd meegenomen, zal de nadruk nu komen te liggen 
op de bijkomende en extra acties die voor allen een meerwaarde hebben. 
 
De oprichting is besproken in de Conferentie van Kempense burgemeesters. Zij stellen ons dan 
ook de vraag om deel te nemen aan dit nieuwe samenwerkingsplatform. Er zal eveneens een 
aanvraag tot subsidiëring van het samenwerkingsverband worden ingediend bij ESF Vlaanderen. 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om goedkeuring van de oprichting van Streekplatform 
Kempen vzw en het aanduiden van de afgevaardigde voor de algemene vergadering. 
 
Beslist: Bij 22 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef 
Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos 
Brosens, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, 
Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van 
Merode) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Ria Vinckx en Dimitri Van Pelt). 
Bij geheime stemming: 
Akkoord: 20, Niet akkoord: 1, onthouding: 4. 
Als vertegenwoordigers van de stad Hoogstraten voor de Algemene Vergadering van de vzw 
Streekplatform Kempen worden volgende personen aangeduid: 
- als effectief lid: de heer Jef Vissers, schepen; 
- als plaatsvervanger: de heerJos Matthé, schepen. 
 

 6. Goedkeuring toekenning Oorkonde van Verdienste aan Karel Pauwels. 

 
Sinds 2011 bestaat er een reglement op het toekennen van een oorkonde van verdienste voor 
individuen die zich voor de lokale gemeenschap en hun verenigingen buitengewoon hebben 
ingespannen.  
 
Karel Pauwels is onbetwistbaar reeds jarenlang een belangrijke pijler voor het verenigingsleven in 
Meerle, vooral dan op cultureel vlak. Hij wordt 90 jaar. De verenigingen van Meerle willen hem 
daarom nu eren met een Oorkonde van Verdienste.  
 
Beslist: Bij 25 ja stemmen (Tinne Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef 
Vissers, Lieve Janssen, Jos Martens, Thérèse Coppens, Mai Sterkens, Herman Snoeys, Jos 
Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Ria Vinckx, Marc Van Aperen, Katrien 
Brosens, Hilde Vermeiren, Michiel Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, 
Ilse Verachtert, Joël Adams en Paul Van Merode). 
 
 

AANVULLENDE AGENDA 

 

 7. Goedkeuren ondertekenen van het SAVE-charter door de stad Hoogstraten (Samen 
Actief voor een Veilig Verkeer).(ingediend door de fracties Anders en Hoogstraten 
Leeft) 

Toelichting: 
De vzw OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) wenst alle gemeenten aan te sporen permanent 
aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te werken, en dan in het bijzonder op plaatsen waar 
kinderen en jongeren vaak aan het verkeer  deelnemen, en dit opdat er nog niet meer (jonge) 
verkeersslachtoffers zouden vallen.  Uiteindelijk zou dit ertoe moeten leiden dat de gemeente haar 
mobiliteitsbeleid kritisch analyseert, knelpunten identificeert en, waar nodig, verbeteringen 
aanbrengt.  De gemeente kan immers niet alleen een actieve rol spelen in de verbetering van de 
verkeersveiligheid, maar kan ook permanent werken aan het aanbrengen van een 
veiligheidscultuur waarbij niet alleen de verkeersveiligheid verhoogt, maar tegelijk ook de 
verkeersleefbaarheid.  Door de ondertekening van dit SAVE-charter  gaat de gemeente het 
engagement aan om hiernaar te streven.  
De fracties HOOGSTRATEN LEEFT en ANDERS brachten dit punt een eerste maal ter sprake op 
de gemeenteraad van 31 maart 2014, juist twee jaar geleden.  De meerderheid wenste “.....dit 
dossier  verder te onderzoeken.  Aan de dienst zou gevraagd worden  welke implicaties deze 
voorstellen hebben op beleidsmaatregelen en hoe het bestuur dit kan invullen. Het dossier zou dan 
op korte termijn terug naar de raad gebracht worden.   De burgemeester wenst het voorstel te 
onderzoeken om tot een gedragen actieplan te komen.”   Uiteindelijk weigerde de meerderheid 
tijdens die gemeenteraad om over dit agendapunt te stemmen. 
Zeven maanden later, op 28/10/2014, komt de opgerichte  werkgroep Save Charter een eerste 
maal, en bij ons weten ook een laatste maal, bijeen.  Daarin wordt volgens het verslag 
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afgesproken om het college te adviseren dit charter in 2015 te ondertekenen, en om in een kleine 
werkgroep een actieplan uit te werken in samenwerking met OVK.  
Tijdens de gemeenteraad van 23/02/2015 wordt nogmaals gepolst naar de stand van zaken, en er 
werd vaag geantwoord dat er in maart een afspraak zou vastliggen. In welk jaar werd er wijselijk 
niet bij verteld. 
En nu is het dus twee jaar geleden dat de vraag om het SAVE charter te ondertekenen werd 
voorgelegd. Reden om te vieren is er zeker niet.  
De fracties HOOGSTRATEN LEEFT en ANDERS menen dat het bestuur nu twee jaar de tijd heeft 
gehad om dit dossier verder te onderzoeken,  en dat ondertussen de omliggende gemeenten 
(Rijkevorsel, Merksplas, Turnhout, Brecht, Malle, Ravels,…) zonder veel twijfel en overtuigend dit 
charter goedkeurden.  Wij menen dat ondertussen de geesten gerijpt zouden moeten zijn. 
Om die reden stellen de fracties HOOGSTRATEN LEEFT en ANDERS  aan de gemeenteraad van 
Hoogstraten voor om onderstaande besluiten te nemen: 
Art. 1 : De gemeenteraad schaart zich achter het SAVE-charter van de vzw Ouders van 
Verongelukte kinderen en wenst hiervoor het hiernavolgende charter te ondertekenen. 
Art. 2 : De uitwerking van dit charter zal gebeuren in overleg tussen de gemeente, de politie, de 
verkeersraad, de werkgroep Veilig Verkeer Hoogstraten en de vzw OVK. 
Art. 3 :  De ondertekening van dit charter geeft een aanzet tot uitvoering van volgende 
beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het strategisch meerjarenplan 2014-2019 zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 23/12/2013; met name 
-Beleidsdoelstelling 003.001 : De veiligheid en het veiligheidsgevoel worden verhoogd inzake 
verkeer 
-Actieplan 003.001.001.001 : partnerschap uitbouwen met werkgroep Veilig Verkeer in kader van 
sensibiliseringsacties en signaalfunctie; 
-Actieplan 003.001.001.002 : Het gebruik van het STOP-principe actief promoten 
-Actieplan 003.001.001.004 : afstemming snelheidsregimes op omgeving 
Art. 4 : Volgend Charter te ondertekenen en hiervoor de nodige afspraken te maken met de vzw 
OVK :  
SAVE-charter Steden & Gemeenten 

 
Na bespreking in de raad van heden: 
Schepen Marc Haseldonckx schetst de historiek van het dossier. Op 31 maart 2014 werd gesteld 
een werkgroep op te richten, een actieplan te maken en dan het Charter goed te keuren. De 
werkgroep is bijeen geweest en gaf positief advies aan het college. Met een kleine werkgroep zou 
er verder gewerkt worden, met OVK. De eerste intenties werden vastgelegd. Einde maart 2015 
was er een primair voorstel. Eind augustus 2015 antwoordde het diensthoofd de stand van zaken 
aan raadslid Jacobs. Bij politie en bij OVK was er ondertussen een wissel van personeel. 
Het college van burgemeester en schepenen wenste altijd een actieplan vooraleer het Charter zou 
voorgelegd worden. Ik stel voor om in juni van dit jaar het integrale dossier, actieplan goedgekeurd 
door OVK en het Charter voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Raadslid Ilse Verachtert stelt een Charter te ondertekenen, maar niet zonder actieplan, om geen 
lege doos voorgelegd te krijgen. 
Raadslid Paul Van Merode spreekt de bezorgdheid van de fractie uit voor dit thema. Alles dient 
ondernomen te worden om zeer snel het dossier te verfijnen. 
Raadslid Fons Jacobs vindt dat het Charter moet ondertekend worden indien men bezorgd is over 
de verkeersveiligheid. 
Schepen Marc Haseldonckx stelt dat het standpunt van de dienst in augustus 2015 niet werd 
voorgelegd aan het college. Bepaalde acties opgenomen in het verleden, en al uitgevoerd, kunnen 
niet dienen voor verdere evaluatie en opname in het plan. 
Raadslid Marc Van Aperen vraagt een schorsing. 
De voorzitter schorst de vergadering om 21.05 uur. 
De voorzitter heropent de vergadering om 21.14 uur. 
De voorzitter legt de vraag voor om te stemmen over het voorstel van schepen Marc Haseldonckx 
om het Charter gekoppeld aan een actieplan te behandelen op de gemeenteraad van juni 2016, 
niet enkel als engagement maar met uit te voeren acties. 
Raadslid Marc Van Aperen wenst over het ingediende voorstel te stemmen. 
De voorzitter vraagt en schorst de vergadering om 21.18 uur. 
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De voorzitter heropent de vergadering om 21.39 uur. 
Hij stelt volgende beslissing voor: De gemeenteraad keurt goed om in te stappen in het Save-
charter; daartoe wordt in de gemeenteraad van juni 2016 het dossier met bijhorend actieplan en de 
documenten ter ondertekening van het Save-charter voorgelegd. 
Raadslid Fons Jacobs wil zich houden aan het oorspronkelijk ingediend dossier. 
Raadslid Marc Van Aperen bevestigt dit. 
Schepen Marc Haseldonckx herneemt het dossier. 
Raadslid Herman Snoeys vraagt wat nu de stemming tegenhoudt om het Charter goed te keuren? 
Raadslid Jos Brosens stelt dat de meerderheid kan motiveren waarom ze nu tegenstemt. 
Burgemeester Tinne Rombouts zegt dat er veel protocols en dergelijke kunnen beslist worden, 
maar dat vooral de effectieve uitvoering belangrijker is dan de pure ondertekening van één of 
ander label. Zij pleit voor een gedragen compromistekst. 
Raadslid Herman Snoeys vraagt volgende tekst voor te leggen: 
De gemeenteraad keurt de ondertekening van het Save-charter goed, en daartoe wordt aan de 
gemeenteraad van 27 juni 2016 het Charter met het daaraan gekoppeld actieplan en de 
documenten ter ondertekening voorgelegd. 
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord. 
 
Aldus gedaan te Hoogstraten in zitting datum als boven. 
 
 
 
 
 
 
Eduard Palmans Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


