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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 25 april 2016 om 20.00 uur 
 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
 
 
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Johan Vermeeren, heeft de eer U uit te nodigen voor 
de 1° maal, tot het bijwonen van de vergadering van de Gemeenteraad op maandag 25 april 2016 
te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het administratief centrum. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Kennisname ontslag gemeenteraadslid, onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging en 

aanvaarding van het mandaat van gemeenteraadslid door Marleen De Bie. 
 2. Goedkeuren zaak van de wegen - aanvraag stedenbouwkundige vergunning - bijzondere 

procedure - infrastructuurwerken De Kluis - I.O.K. 
 3. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake woonerf, 

enkelrichtingsverkeer en blauwe zone in de Jaak Aertslaan in Hoogstraten. 
 4. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake 

verkeerscirculatie zwembadsite in Hoogstraten. 
 5. Straatnaam J. Aertslaan: wijziging tracé. 
 6. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake tonnage- en 

breedtebeperkingen t.h.v. twee bruggen over de Mark op het grondgebied van Hoogstraten. 
 7. Goedkeuren aangepaste overeenkomst met dhr. Jan Koyen betreffende realiseren van 

sociale kavels in nieuwe verkaveling langsheen Minderhoutsestraat in Minderhout. 
 8. Goedkeuren van het tracé van de weg en vaststellen van de weguitrusting en de 

nutsvoorzieningen in de verkaveling Minderhoutsestraat (nieuwe weg), aangevraagd door 
Koyen Jan. 

 9. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor aankoop en levering van 
speeltoestellen. 

10. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tot realisatie, gebruik en beheer van Uitbreiding 
bushaltehaven te Gelmelstraat 2320 Hoogstraten. 

11. Uitbreiden van de bushalte voor De Lijn aan het Spijker - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

12. Vernieuwen plafond refter GBS Hoogstraten - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

13. Goedkeuren verkoop lot 49 Treslong Minderhout na wederinkoop. 
14. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van IOK 

van 17 mei 2016 en goedkeuren van de statutenwijziging. 
15. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van IOK 

Afvalbeheer van 17 mei 2016. 
16. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten voor de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van IVEKA van 29 april 2016 en goedkeuren van de jaarrekening van IVEKA 
afgesloten op 31 december 2015. 

17. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten voor de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van EANDIS Assets van 29 april 2016 en goedkeuren van de jaarrekeningen 
van de gefusioneerde distributienetbeheerders afgesloten op 31 december 2015. 
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18. IKA - investering in Eandis Assets. 
19. Goedkeuren samenwerkingsakkoord tussen de lokale besturen en VDAB. 
20. Aanpassing samenwerkingsovereenkomst stadsbestuur - Hoogstraatse Reddersclub ( HRC) 

mbt bijscholing en permanentie HRC tijdens het seizoen. 
21. Goedkeuring om de concessieovereenkomst Buitensportcentrum De Mosten over te dragen 

van BVBA Buiten-Spel naar VZW Buitenspel. 
 
 

Hoogstraten, 15 april 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
Eduard Palmans 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


