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Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten - tel (03) 340 19 11 - fax (03) 340 19 66 

BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 22 mei 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 22 mei 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 

PONTES van 14 juni 2017. 
 2. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van 

CIPAL DV van 16 juni 2017. 
 3. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de statutaire jaarvergadering van 

PIDPA van 19 juni 2017. 
 4. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van IKA 

op 20 juni 2017. 
 5. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering tevens 

jaarvergadering van IVEKA van 20 juni 2017 en goedkeuren van de voorgestelde 
statutenwijzigingen. 

 6. Aanduiden volmachtdrager en goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van 
de academie voor muziek en woord de Noorderkempen GOL. 

 7. Goedkeuren van een statutenwijziging voor TMVW. 
 8. Kennisname van de thesaurietoestand per 31/3/2017. 
 9. Goedkeuren overzicht diverse werkingssubsidies. 
10. Goedkeuren van het kerkenplan Hoogstraten. 
11. Goedkeuren van het aangepast reglement op de ondersteuning van buurtinitiatieven - 

inrichting van buurtspeelpleinen. 
12. Goedkeuren lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor "buitengewone onderhoudswerken 

aan gemeentewegen, dienstjaar 2017". 
13. ICT materiaal basisscholen en bibliotheek. - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 
14. Vernieuwen gevelpleister pastorij Meer - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
15. Goedkeuren van het rioleringsproject met aanleg van de bovenbouw, in de Vossengang. 
16. Goedkeuren van het tracé van de weg en vaststellen van de weguitrusting en de 

nutsvoorzieningen in de verkaveling Hooiopper (uitbreiding) aangevraagd door Koyen Jan. 
 

Hoogstraten, 12 mei 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren 
gemeentesecretaris 

Johan Vermeeren 
voorzitter gemeenteraad 

 


