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∙ datum

Burgemeester Tinne Rombouts, schepen Roger Van Aperen, communicatieambtenaar Guy
Muësen, Jef Verheijen (Ho), Kris Hendrickx (Ml), Cis Van Aperen (Ml), Jef van Boxel (MD), Jef
Adams (Ho), Marcel Adriaensen (Mr), Tom Brosens (Wo), Frans Van Bergen (Wo), Hans
Kuijpers (Mr)
verontschuldigd

Frans Tackx (Mi), Carel Kooter (Mi), Jos Huybrechts (MD)
1. Goedkeuring verslag stuurgroep 9 juni 2016
Het verslag wordt goedgekeurd
2. Voorstelling nieuwe communicatie-ambtenaar Guy Muësen
3. Prioriteitentabel dorpsraden
De prioriteitentabel wordt punt voor punt overlopen. Guy actualiseert de prioriteitentabel.
4. Data openbare dorpsvergaderingen 2017
Dinsdag 31 januari: Meerle
Donderdag 9 februari: Meer
Donderdag 16 februari: Minderhout
Dinsdag 21 februari: Meersel-Dreef
Donderdag 23 februari: Wortel
Maandag 6 maart: Hoogstraten

5. Evaluatieformulier openbare vergaderingen
Aan het voorgestelde evaluatieformulier voor de openbare vergaderingen van de dorpsraden
worden nog enige wijzigingen aangebracht. Vooral inzake de vraag ‘hoe wil u liefst dat de avond
verloopt’ moeten de diverse keuzes duidelijker worden geformuleerd. Het aangepaste
evaluatieformulier is als bijlage toegevoegd.
6. Bespreking formule openbare dorpsvergaderingen
In het evaluatieformulier wordt de vraag gesteld welke formule de bezoekers van de openbare
vergaderingen verkiezen. Daarom beslist de stuurgroep om de bespreking van dit agendapunt
aan te vatten na afloop van de openbare vergaderingen op basis van een analyse van de
evaluatieformulieren.
7. Varia
▪ Nieuwe website. Op de website van de stad staan de verslagen van de diverse
dorpsraden . Evenementen moeten aangevraagd worden via de website. Meerle: AED
toestel voor Meerle: 23/02/2016 algemene vergadering KVLV: het toestel zou gekocht

▪
▪
▪
▪
▪

zijn, ligt in de brandweerkazerne en het zou enkel nog een kwestie van plaatsen zijn.
Hoe staat het daar mee: plaatsing 28/06/2016
Meerle: vat van’t stad in de deeldorpen?
Meer: slachterij breidt uit (Comeco)
Meersel-Dreef: de haag tussen de fietspad en de weg op Dreef is te breed. Haag groeit
20cm op de weg en op de fietspad. (stichting Ludwina van Mol) ook erg op Hoogeinde.
Meersel-Dreef: meer bewegwijzering naar Meersel-Dreef
Meersel-Dreef: de bebouwde kom van Meersel-Dreef is uitgebreid aan beide zijden
(Markweg kort en Groot Eyssel langer) → waarom zijn deze borden verzet?

De volgende vergaderingen van de stuurgroep gaan door op
Planning van de volgende vergaderingen:
▪ Donderdag 22 september om 20 uur (Schaekbert)
▪ Donderdag 24 november om 20 uur (Welgezinde)

