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OVERZICHTSLIJST 
Gemeenteraad 
 

Maandag 25 september 2017 
 
• 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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, 
Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van 
Leuven, raadsleden 
Joke Verschueren, gemeentesecretaris 
 
• verontschuldigd 

Roger Van Aperen,  schepen 
Ria Vinckx,  raadslid 
 
raadslid Dimitri Van Pelt verlaat de vergadering vanaf punt 9. 
raadslid Dimitri Van Pelt vervoegt de vergadering vanaf punt 10. 
 
gemeentesecretaris Joke Verschueren verlaat de vergadering vanaf punt 17. 
       Arnold Wittenberg is gemeentesecretaris wnd. vanaf punt 17. 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

 1. Kennisname van de jaarrekening 2016 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg 
Kempen. 

 
De gemeenteraad beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de OCMW-vereniging 
Welzijnszorg Kempen. 
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 2. Kennisname organogram, wijzigen personeelsformatie & aanpassen 
bevorderingsvoorwaarden rechtspositieregeling. 

 
De gemeenteraad neemt kennis van het organogram van de geïntegreerde organisatie gemeente-
OCMW. Het integratietraject is al zover gevorderd dat er een duidelijk beeld is ontstaan over de 
nieuwe structuur. Op basis van dit nieuwe organogram zal verder gewerkt worden met de opmaak 
van functiebeschrijvingen en de uitbouw van de onderliggende diensten. 
 
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 
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Brosens, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Danny Adams, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 3. Kennisname van de thesaurietoestand per 30/6/2017. 

 
De gemeenteraad verneemt van de financieel beheerder de thesaurietoestand. Het totaal van de 
financiële rekeningen bedroeg op 30.09.2017  17.476.933,18 EUR. 
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 4. Goedkeuren van de verfijning en wijziging van het subsidie reglement 
jeugdinfrastructuur. 

 
De gemeenteraad beslist over het gewijzigde subsidiereglement voor jeugdinfrastructuur. Dit 
reglement maakt het voortaan mogelijk  dat een ‘bouw-vzw’ twee of meerdere jeugdverenigingen 
vertegenwoordigt. En stimuleert op die manier samenwerking tussen verenigingen. Het nieuwe 
reglement omschrijft ook het samengebruik van de infrastructuur die door verenigingen wordt 
gedeeld. 
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 5. Goedkeuring wijziging subsidie jeugdinfrastructuur VZW De Mortel. 

 
De gemeenteraad beslist over het gewijzigde subsidiereglement voor de jeugdinfrastructuur van 
vzw De Mortel. Deze vereniging wenst aanspraak te maken op de extra middelen die in het nieuwe 
reglement voorzien zijn voor gedeeld gebruik bij de bouw van jeugdinfrastructuur.  
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 6. Goedkeuren van het politiereglement vrachtwagensluizen Hoogstraten. 

 
De gemeenteraad beslist over het politiereglement, dat een tonnagebeperking installeert in de 
dorpskernen van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten. De eigenlijke tonnagebeperking 
bestaat uit politieborden die daar zullen geplaatst worden. De handhaving gebeurt door de 
installatie van vrachtwagensluizen gekoppeld aan ANPR-camera’s. 
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
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Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 7. Goedkeuren en aanvaarden ontwerpakte van kosteloze grondafstand Vossengang te 
Hoogstraten. 

 
De gemeenteraad beslist over de ontwerpakte voor de verwerving van grond langsheen de Vrijheid 
223 tot 233 (Vossengang). Deze gronden worden kosteloos afgestaan door de eigenaars. Na 
overdracht kunnen rioleringswerken, wegverharding en nutsvoorzieningen worden aangelegd. 
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 8. Lichtstraat brandweerkazerne - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 
De gemeenteraad beslist over de verwijdering van de lichtstraat in het gebouw van de brandweer 
en de vervanging ervan door een geïsoleerd plat dak met 3 lichtkoepels. Hiervoor is een 
lastenboek opgemaakt. Men stelt voor om de opdracht te gunnen bij wijze van aanvaarde factuur. 
 
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, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, 
Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Dimitri Van Pelt, Ilse Verachtert, Joël Adams, 
Paul Van Merode, Marleen De Bie en Koen Van Leuven). 
 
 

 9. Subsidieaanvraag Natuurpunt Markvallei vzw voor de aankoop domein  
Smisselbergen. 

 
De gemeenteraad beslist over de aanvraag van Natuurpunt Markvallei vzw om subsidie te 
verkrijgen voor de aankoop van het natuurgebied Smisselbergen in Meerle voor 10 % van het 
aankoopbedrag. 
 
Beslist: Bij 23 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, 
Ann Fockaert, Arnold Wittenberg, Ilse Verachtert, Joël Adams, Paul Van Merode, Marleen De Bie 
en Koen Van Leuven) en 1 neen stem (Fons Jacobs). 
 
 
 

AANVULLENDE AGENDA 

 

10. Opmaak uitgebreid mobiliteitseffectenrapport in de zone Lod. de Konincklaan, Heilig 
Bloedlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, Bouwhoef en Leemputten. (Anders) 

Raadslid Fons Jacobs licht het bijkomend agendapunt toe. 
 
Schepen Marc Haseldonckx herinnert aan het feit dat dit dossier al uitgebreid is besproken in de 
gemeenteraad. De visie van het bestuur over dit gebied is duidelijk: het inbreidingsgebied (tussen 
Leemputten, Lodewijck de Konincklaan en Heilig Bloedstraat) wordt beschouwd als 1 lob. 
Voorwaarde is wel dat er een duidelijke ontsluiting is naar de N14 om een dergelijke inbreiding 
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mogelijk te maken. Daarnaast zijn er inderdaad nog uitbreidingen mogelijk rond de Achtelsestraat, 
maar dat wordt als een aparte lob beschouwd. Schepen Marc Haseldonckx wil hoe dan ook een 
helicopter-view bewaken en de visie over de beide gebieden blijvend voor ogen houden. Daarbij 
wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een spreiding van het verkeer, maar dat zal moeten 
gebeuren binnen de bestaande verkeerssituatie. Als er bijkomende gebieden zullen ontwikkeld 
worden (zoals rond de Achtelsestraat) dan zal er een nieuw mobiliteitseffectenrapport gebeuren. 
Schepen Marc Haseldonckx bevestigt dat er ooit een ontsluiting tussen de Langeberg en de Lod. 
De Konincklaan op tafel heeft gelegen, maar dat is teniet gedaan omdat dit door een natuurterrein 
ging. 
 
Voorzitter Johan Vermeeren vindt het jammer dat raadslid Fons Jacobs de volgende woorden in 
de mond neemt: "we vrezen dat er nog kavels zullen bij komen". Er zijn nog heel wat mensen die 
graag in Hoogstraten willen wonen en dat kunnen we als stadbestuur toch alleen maar toejuichen? 
Raadslid Fons Jacobs oppert dat Hoogstraten misschien wel volgebouwd is? Hij heeft dan ook het 
woord ‘vrezen’ gebruikt omwille van de mobiliteitsgevolgen van bijkomende verkavelingen. Maar 
tegelijk bedankt hij de voorzitter voor deze opmerking en wil er in de toekomst zeker op trachten te 
letten. 
 
Raadslid Marc Van Aperen vraagt een korte schorsing van de gemeenteraad om in de fractie een 
standpunt te kunnen bepalen over de stemming die voorligt. 
De vergadering wordt om 20.50 uur opgeschort en om 20.55 uur terug geopend. Daarna legt de 
voorzitter het voorstel ter stemming voor. 
 
Na de stemming wil raadslid Marc Van Aperen graag hun stemgedrag toelichten. Hoogstraten 
Leeft is akkoord met het voorstel over de mobiliteitsstudie maar artikel 2 in het besluit gaat voor 
hen wat ver want dit zou te veel impact hebben op de lopende verkavelingen en ontwikkelingen. 
 
Beslist: Bij 2 ja stemmen (Fons Jacobs en Dimitri Van Pelt) en 14 neen stemmen (Tinne 
Rombouts, Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen, Mai 
Sterkens, Johan Vermeeren, Danny Adams, Hilde Vermeiren, Ilse Verachtert, Joël Adams, Paul 
Van Merode en Marleen De Bie) en 9 onthoudingen (Jos Martens, Thérèse Coppens, Herman 
Snoeys, Jos Brosens, Marc Van Aperen, Katrien Brosens, Ann Fockaert, Arnold Wittenberg en 
Koen Van Leuven). 
 
 

11. Houding van IKA inzake weigering tot fusie in een Vlaamse groene-energieholding. 
(Anders) 

Fons Jacobs geeft toelichting bij dit bijkomende agendapunt. 
 
Schepen Michel Jansen antwoordt dat er op 11 september 2017 een raad van bestuur is geweest 
waar er over dit dossier lang gediscussieerd is. Dit is geëindigd in een geheime stemming met de 
39 aanwezigen. 24 stemden tegen waardoor dit niet in de verschillende gemeenteraden moest 
worden voorgebracht. Schepen Michel Jansen wil meegeven dat hij voor de splitsing heeft 
gestemd, hij was er immers voorstander van om dit aan de gemeenteraad voor te leggen. De 
schepen is dus van oordeel dat hij het standpunt vanuit de gemeenteraad correct heeft verdedigd. 
Op 18 september werd er opnieuw een raad van bestuur samen geroepen, waar er opnieuw een 
flinke discussie was. Ook op deze vergadering heeft de schepen opgeroepen om de besluiten naar 
de gemeenteraad te brengen, en zo is het uiteindelijk ook beslist. Het dossier zal dus voorbereid 
worden en naar de gemeenteraad van december komen, 75% van de gemeenteraden zal moeten 
stemmen voor de splitsing anders zal deze niet doorgaan. 
 
Raadslid Fons Jacobs wil de schepen bedanken voor deze toelichting en zijn openheid. Hij wil 
graag hierover ten gronde discussiëren in de gemeenteraad van december. Schepen Michel 
Jansen roept de gemeenteraadsleden op om zeker ook naar de informatievergaderingen te gaan. 
Het is immers een complex dossier dat niet zo gemakkelijk toe te lichten is.  
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12. Beslissing, op voorstel van HOOGSTRATEN LEEFT, over de ondertekening van het 

"Charter Werftransport". (Hoogstraten Leeft) 
 

Het bijkomende agendapunt over het "Charter werftransport" wordt ingeleid door raadslid Herman 
Snoeys. 
 
Schepen Marc Haseldonckx vindt het principe dat wordt voorgesteld zeer waardevol, dit charter is 
in het stadsbestuur geen onbekende. Recent werd er door verschillende diensten (jeugddienst, 
dienst onderwijs, dienst mobiliteit en dienst duurzaamheid) gestart met het project school-straten. 
Dit is  een participatietraject waar zowel kinderen als volwassenen aan deelnemen. De 
verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling in de schoolomgeving wordt bevraagd. Elke basisschool 
is gescreend, er werden filmpjes gemaakt door kinderen tijdens de rit van en naar school en 
directies en oudercomités werden ook betrokken. Voor elke school zal er een actieplan ontwikkeld 
worden, met proefontwikkelingen en quick wins. Over dit project werd er op zondag 17 september 
tijdens Groenten en Bloemen een toelichting gegeven. Schepen Marc Haseldonckx roept op om dit 
project verder te laten lopen. De dienst mobiliteit wil dit voorstel over het 'Charter werftransport' 
graag meenemen als mogelijke piste maar dan wel in de totaliteit van het project school-straten en 
niet als een ad hoc oplossing. De schepen zal dit ook op de verkeersraad ter sprake brengen. 
Burgemeester Tinne Rombouts vult aan dat zowel kinderen, directies als leerkrachten enthousiast 
zijn over deze participatieve aanpak. De ondertekening van het charter kan één van de 
maatregelen zijn die wordt toegepast. 
 
Raadslid Herman Snoeys wil weten of de doelstellingen van het charter opgenomen zijn in het 
project school-straten? Schepen Marc Haseldonckx bevestigt dat dit in sommige dossiers 
inderdaad kan opgenomen worden, maar mogelijk zijn niet alle doelstellingen in elke 
schoolomgeving relevant. 
 
Voorzitter Johan Vermeeren vat samen dat er zeker aandacht is voor deze doelstellingen in het 
kader van het project school-straten en dat dit concreet zal worden in realisaties in het kader van 
dit project. 
 
Schepen Jef Vissers vult aan dat er voor bouwwerken in de buurt van scholen nu al afspraken 
gemaakt  worden over de afwikkeling van bouwvrachtverkeer in een schoolomgeving. 
 
 

 
13. Beslissing, op voorstel van HOOGSTRATEN LEEFT, over de daling van de 

gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing. (Hoogstraten Leeft) 

Dit bijkomend agendapunt wordt ingeleid door raadslid Marc Van Aperen. 
 
Het raadslid maakt dit daarna graag concreet aan de hand van volgend voorbeeld: 
  
- Een inwoner van Hoogstraten die een woning heeft met een geïndexeerd kadastraal inkomen 
van 2.000 EUR, betaalt in 2017 hierop 2,5% of 50 EUR onroerende voorheffing aan het Vlaams 
Gewest en 700 EUR aan Hoogstraten. 
- In 2018 zou diezelfde persoon dan 2.000 X 3,97% = 79,40 EUR betalen aan het Vlaams Gewest.  
- Als we in Hoogstraten de belastingen niet willen verhogen en we willen toch hetzelfde bedrag van 
700 EUR innen, dan moeten we de opcentiemen doen dalen van 1.400 naar 882 opcentiemen.  
- Als wij de opcentiemen op 1.400 zouden laten staan, dan zou die Hoogstraatse burger 79,40 X 
1.400 = 1.112 EUR aan de gemeente Hoogstraten betalen, d.w.z. 412 EUR meer of een stijging 
van 58,8%. 
 
Schepen Marc Haseldonckx verduidelijkt dat de vraag die hier gesteld wordt handelt over de 
opcentiemen waar wij als stad zelf over kunnen beslissen. Jaarlijks wordt de personenbelasting 
vastgelegd in de gemeenteraad van december, dit gebeurt samen met de goedkeuring van het 
budget en de meerjarenplanning. Dit zal dus voorgesteld worden op de gemeenteraad van 
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december. Maar schepen Marc Haseldonckx legt uit dat dit bestuur de intentie heeft om geen 
belastingsverhoging door te voeren, niet in de personenbelasting en niet in de kadastrale legger. 
De eigen opcentiemen zullen dus aangepast worden zodat de situatie gelijk blijft. De schepen wil 
niet dat de perceptie wordt gewekt bij de bevolking dat de kadastrale legger zal verlagen. Het 
einddoel is om immers om tijdens deze legislatuur de situatie status quo te houden.  
 
 
MONDELINGE VRAGEN 

14. Mondeling vraag - concessie De Mosten. 

Het college bevestigt dat elke vorm van concessie hoe dan ook aan de gemeenteraad zal worden 
voorgesteld. 
 
 
Agendapunt 15  en 16 (aanvullende agendapunten) wordt door voorzitter Johan Vermeeren 
verwezen naar de besloten vergadering. De voorzitter  oordeelt hierover omwille van het 
persoonlijk aspect van deze dossiers, maar ook omdat er nog procedures lopende zijn. 
 
 

BESLOTEN VERGADERING 
 

15. Stand van zaken opvolging beheerswerken bosgebied in Meerle. (Anders) 

 

16. Graafwerken op landbouwgrond, grenzend aan de Mark en in de vallei van het 
Merkske te Minderhout. (Anders) 

 
 

17. Vaste benoeming van de gemeentesecretaris. 

 
De gemeenteraad beslist over de vaste benoeming van gemeentesecretaris Joke Verschueren.  
 
Beslist: bij geheime stemming: 
              bij éénparigheid. 
 
Aldus gedaan in zitting datum als boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Verschueren Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


