
 

 

 
Verslag 
Stuurgroep dorpsraden 
17/03/2016 

  a a n we z i g      d a t u m  

Cis Van Aperen (Ml), Kris Hendrickx (Ml), Louis Geerts (Mi), Carel Kooter (Mi), Tom Brosens 
(Wo), Frans Van Bergen (Wo), Jef Verheijen (Ho), Hans Cuypers (Mr), Koen van Leuven 
(Mr), Jef van Boxel (MD), Jos Huybrechts (MD), Burgemeester Tinne Rombouts,  
communicatieambtenaar Klara Koyen 
 
  v e r o n t sc h u l d i gd  

Jef Adams (Ho), Marcel Adriaensen (Mr), schepen Roger Van Aperen, 

 
1. Vorige verslag 

Oke. 
 
2. Evaluatie openbare vergadering planning:  

Vragen die gesteld worden, de vraagsteller duidelijk maken (naam en voornaam) zodat de 
vraag desgewenst geduid kan worden. Geen anonieme vragen. Het bestuur wil vooral de 
dialoog aangaan met de burger dus wil deze dialoog in de optimale omstandigheden voeren.  
 
Er werden al enkele onderwerpen algemeen voorgesteld: 

- Budget 2015 -2016 

- Voorstelling nieuwe korpschef - Inbraak, veiligheid 

- Nieuw systeem van kadenummering 

- Cultuurjaar 2017 – grenzeloos 

- Opvang vluchtelingen in Hoogstraten 

De bespreking van dit algemeen gedeelte bleef binnen de vooropgezette tijd. 
 

- Meerle: 26/1 
85 mensen 
discussiegroepen 
vragen worden per discussiegroep voorbereid (desgewenst brengt een moderator 
zelf vragen aan die vooraf ingediend zijn om de discussie op gang te brengen). 
Algemene publieke verslaggeving achteraf – toch proberen om dit af te toetsen met 
het bestuur om foute terugkoppeling te vermijden.  
Afgelopen om 22u30 
belangrijke besproken items: verkeer – ruimtelijke ordening 
 

- Meersel-Dreef: 2/2 
60 mensen 
traditionele manier van vergaderen (er is nog geen meerderheid te vinden om de 
nieuwe manier toe te passen – reden = meer openheid en dat je niet alles gehoord 
hebt) 
belangrijke besproken items: verkeer, gsm bereikbaarheid, openbaar vervoer, verder 
geen spannende agendapunten 

 
- Meer: 4/2 

75 mensen (vaste groep van mensen die elk jaar terug kwamen, toch een deel 
nieuwe gezichten) 
Constructieve vergadering op de klassieke manier. Alle vragen die vooraf ingediend 
werden, zijn na de pauze behandeld. Deze manier willen we graag aanhouden omdat 



 

 

we dit zelf aanvoelen als positief.  
Brouwerijsite, biovergistingsintallatie, veilingsite, kloostersite, verkeersveiligheid ih 
centrum Meerdorp – Meerleseweg - Bredaseweg 

 
- Minderhout: 18/2 

50 mensen 
toelichting parochiezaal – toelichting CBS zeer goed  
belangrijke besproken items: Minderhoutsestraat en Bredaseweg 
Klassieke manier van OV – geen discussiegroepen meer gestart omdat de vragen 
aan bod waren gekomen tijdens het algemeen gedeelte.  
 

- Wortel: 25/2 
35 mensen  
belangrijke besproken items: Wortel Kolonie - Proximus – gsmbereikbaarheid 
23 vragen waardoor de avond lang duurde (ook aantal vragen van Hoogstraten 
gesteld) 
einde vergadering 23u15 

 
- Hoogstraten: 29/2  

90 – 95 mensen 
Nieuwe manier van vergaderen – twee discussiegroepen (ipv drie) 
Heraanleg Vrijheid heeft niet de verhoopte opkomst op de been gebracht. Brainstorm 
– werkgroep wordt hierrond opgestart 
 
Feedback Stadsbestuur  

Algemene tendens bij het CBS is positief, mooie opkomsten in de verschillende 
dorpen ook, dus het gevoel leeft bij het bestuur dat het publiek wel wordt bereikt. 
Overal komt elk jaar wel een vaste kern opdagen maar elk jaar zien we ook nieuwe 
gezichten.  
 
De vraag wordt gesteld door de voorzitter van de dorpsraad of we procentueel wel 
een voldoende opkomst genereren per deeldorp. Je zal altijd een deel van de 
bevolking niet bereiken. Blijft altijd een uitdaging. Nabijheid, gebuurtes, verenigingen 
blijvend betrekken bij de dorspraden om de weerspiegeling van de bevolking zo sterk 
mogelijk te houden. 
 
Het verhaal van de discussiegroepjes wordt als positief ervaren. Drempel om te 
spreken is dan wel echt lager. Gemakkelijker om echt in dialoog te gaan met de 
burger. Het verhaal van de gehele discussie (klassieke manier) heeft ook zijn 
voordelen. Maar dan moeten we letten op het feit dat er niemand de bovenhand 
neemt en er geen anonieme vragen mogen worden gesteld.  

 
3. Toekomstige openbare vergadering 

 Een bepaalde manier van werken doortrekken naar alle dorpsraden? Om beter te kunnen 

vergelijken tussen de dorpsraden onderling en om de openbare vergaderingen beter te 

kunnen voorbereiden. Toch zijn de verschillende dorpsraden hier niet voor te vinden. Een 

aantal voelt zich goed/beter bij de klassieke manier van werken, anderen prefereren de 

discussiegroepmanier.  

 Vragen die betrekking hebben op meldingen  duidelijk verwijzen naar het meldingsblad 

 Er worden geen anonieme vragen meer gesteld. 

 Voorstel om een bevraging te doen bij de bevolking wat zij er zelf van vinden. Vragenlijst 

laten invullen op de volgende openbare vergadering.  Klara maakt voorstel op 

 Agenda’s openbare vergadering moeten in november 2016 afgeklopt zijn. 



 

 

 foldertje van schepen en burgemeester ieder jaar op de openbare vergadering + 

naambordjes van elk bestuurslid 

 
4. Prioriteiten  

Prioriteiten moeten ingediend worden voor 1 mei via het daartoe voorziene sjabloon (als 
bijlage bij dit verslag gevoegd). 
 
5. Varia 

 Extra financiering voor de dorpsraden (dorpsboekje, vergaderlokaal moet betaald 

worden…). Vraag wordt voorgelegd aan het bestuur. (Uit brochure niet mee in 

concurrentie) 

 Dorpsraad Meer breidt BIN uit, drukwerk BIN (15 euro) – extra kosten voor 

dorpsraad? Algemeen voor het BIN bekijken om dit eventueel als bestuur kosteloos 

te doen voor alle BIN’s. 

 Dorpsboekje van Wortel  nieuwsbrief Wortel / opmerking burgemeester om hier een 

check up in te bouwen van de informatie. 

 Foldertje van schepen en burgemeester ieder jaar op de openbare vergadering + 

naambordjes van elk bestuurslid 

 Opsplitsing algemeen en specifiek deel per dorp wordt als positief ervaren 

 Elk verslag van elke dorpsraad integraal naar het CBS brengen. Als er actie verwacht 

wordt van het CBS moet dit apart gebracht worden met een Q&A. Bij de kennisname 

van een verslag krijg je geen antwoord tenzij er iets niet correct is. 

Te doen Wie Wanneer 

Vragenlijst opmaken om openbare vergaderingen te 
evalueren 

Klara 
Bespreken op 

volgende 
vergadering  

Drukwerk voor nieuwe BIN initiatieven kosteloos op te nemen  Klara 
Bespreken op 
volgende 
vergadering 

Extra financiering voor de dorpsraden Klara asap 

 
 
De volgende vergaderingen van de stuurgroep gaan door op  
 
Planning van de volgende vergaderingen: 

 Donderdag 9 juni om 20 uur (Schaekbert) 

 Donderdag 22 september om 20 uur (Schaekbert) 

 Donderdag 24 november om 20 uur (Welgezinde) 

 

 


