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

BIJEENROEPING 
Gemeenteraad 
 

Maandag 29 april 2019 om 20.00 uur 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
 
De voorzitter van de gemeenteraad, de heer Jef Vissers, heeft de eer U uit te nodigen voor de 1° 
maal, tot het bijwonen van de vergadering van de Gemeenteraad op maandag 29 april 2019 te 
20:00 uur in zaal "De Welgezinde" van het stadhuis. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 1. Goedkeuren van de notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2019. 
 2. Toekennen van de titel van ere-gemeenteraadslid. 
 3. Toekennen van de titel van ere-gemeenteraadslid. 
 4. Indienen van een verzoek bij de Vlaamse Regering tot verlening van de titel van ere-

burgemeester. 
 5. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK van 21 

mei 2019. 
 6. Kennisname en goedkeuren van de agenda voor de algemene vergadering van IOK 

Afvalbeheer van 21 mei 2019. 
 7. Aanduiden van een afgevaardigde voor het beheerscomité GiD PBW, legislatuur 2019-2024. 
 8. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de gewone algemene 

jaarvergadering van Kempens Woonkrediet van 30 april 2019. 
 9. Kennisnemen en goedkeuren van de agendapunten van de algemene vergadering van 

Bouwmaatschappij De Noorderkempen van 14 mei 2019. 
10. Goedkeuren van de hersamenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 

ordening (GECORO). 
11. Goedkeuring van het bestek en de procedure voor de aanstelling van een architect voor de 

interieurrestauratie van de Sint-Katharinakerk. 
12. Goedkeuren van het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake parkeren aan het 

kinderdagverblijf, Gelmelstraat 58 in Hoogstraten. 
13. Herbevestiging van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2008 tot sluiting en verkoop 

van een deel van het kerkhof te Meer aan de Sint Jorisgilde. 
14. Goedkeuren van het reglement inzake het register van verwaarloosde woningen en 

gebouwen. 
15. Goedkeuren van het leegstandsreglement. 
16. Goedkeuren van het belastingreglement op tweede verblijven. 
17. Goedkeuren huishoudelijk reglement sportinfrastructuur. 
 

Hoogstraten, 19 april 2019. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Joke Verschueren 
algemeen directeur 

 
Jef Vissers 

voorzitter 
 


