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BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 24 april 2017 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 24 april 2017 
te 20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het administratief centrum. 
 

OPENBARE VERGADERING 

 
 1. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van IOK 

van 16 mei 2017. 
 2. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van IOK 

Afvalbeheer van 16 mei 2017. 
 3. Aanpassen van het retributiereglement op inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs. 
 4. Goedkeuren van de beginselverklaring neutraliteit voor het gemeentelijk onderwijs van de 

stad Hoogstraten. 
 5. Goedkeuren van de annex bij de samenwerkingsovereenkomst van de stedenband tussen 

Hoogstraten en Za-Kpota met betrekking tot het VVSG-meerjarenprogramma Gemeentelijke 
Internationale samenwerking 2017-2021 gesubsidieerd door het Directoraat)Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking. 

 6. Vernieuwing RFID-zelfbedieningssysteem hoofdbibliotheek. 
 7. Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur– en nutswerken 

langs gemeentewegen. 
 8. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer voor signalisatie 

Minderhoutsestraat. 
 9. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake 

wegmarkeringen in de Katelijnestraat (oversteekplaats voor voetgangers). 
10. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake signalisatie 

Venhoef openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. 
11. Goedkeuren gemeentelijk aanvullend reglement over het wegverkeer inzake ontsluitingsplan 

Wortel-Kolonie. 
12. Goedkeuren grondverwervingen voor aanleg Vossengang (deel Vrijheid) Hoogstraten. 
13. Goedkeuren van de overdracht van de Gewestweg N128 - Ulicotenseweg naar de stad 

Hoogstraten - princiepsbeslissing. 
14. Goedkeuren van de overdracht van de Gewestweg N138 - Chaamseweg naar de stad 

Hoogstraten - princiepsbeslissing. 
15. Herstellen bakgoten pastorij Minderhout - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
16. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor lokale klinkerverhardingen aan 

wegen en voetpaden: Dr. Versmissenstraat, Buizelstraat, Vrijheid, Wereldakker en  Burg. J. 
Van Aperenstraat. 

17. Vernieuwen burgerzaken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
18. Goedkeuren van het tracé van de weg en vaststellen van de weguitrusting en de 

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

19. Samenstelling comité deontologische code. 
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BESLOTEN VERGADERING 

 
20. Inbreuk op huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
 
 

Hoogstraten, 14 april 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


