
 

 

Verslag Gemeenteraad 

21 December 2020 

Op de gemeenteraad van december staan zoals altijd de financiën op de agenda. Ook deze keer was het niet 

anders. We vinden het niet serieus dat wij , zoals de regelgeving het voor schrijft, de documenten zo laat 

ontvangen.  

De laatste aanpassing was pas van vorige vrijdag en daar zaten dan nog allerlei documenten bij. We wilden 

dit punt laten verdagen, later behandelen dus, maar daar had het bestuur geen oor voor. Wel vonden ze 

onze bekommernis terecht. Hopelijk loopt het de volgende keer dan een keertje wat vlotter.   

 

Op de gemeenteraad hadden we ook heel wat vragen in de rondvraag. 

1) Onlangs vroegen wij alvast de vergaderdata op van de gemeenteraden voor volgend jaar. We 

stellen vast dat die vanaf volgend jaar doorgaan op de 4de of de 5de maandag van de maand. 

Vanwaar deze keuze ? We stellen vast dat tussen de gemeenteraad van juni en september 13 weken 

tussen zitten. Wat is daar jullie visie op?  

 

Men is nu voorlopig naar de grote zaal verhuisd omdat we daar ruimer kunnen zitten. De derde 

maandag is er vaak iets aan de hand waardoor we de zaal niet kunnen gebruiken. Toch een beetje raar 

in deze tijden waar alles plat ligt. We stelden ons wel de vraag of de pers dan nog wel zou komen, want 

ook dan is het gemeenteraad in Rijkevorsel en Hoogstraten en men kan niet overal zijn. We hopen dan 

dat de geluidsopname voortaan wordt gedeeld op de website van de gemeente, dat zou al een stap 

vooruit zijn in de openheid van de vergadering. 

 

2) Er is aangekondigd door jullie op de facebook van de gemeente dat er een alternatief komt 

ivm het Nieuwjaarke zoete zingen. Wat is het alternatief dat wordt aangeboden en hoe verloopt de 

communicatie hierover?  

 

Men heeft hier zich aangesloten bij een initiatief van Sport Vlaanderen. Er zijn kaartjes verdeeld onder 

de kinderen op school en die kunnen ze inkleuren en bij buren, vrienden , … in de bus steken. Wij 

hebben wel gevraagd voor die kinderen die niet naar een Merksplasse school gaan en ook graag die 

kaartjes kleuren of daar een mogelijkheid voor was om deze af te halen aan het onthaal ofzo. Wij willen 

dat iedereen mee telt. Men vond dat een goede suggestie en men gaat hier nog over communiceren op 

facebook.  

  

Ook de kerk is uitgelicht en in de scholen is ook gewerkt rond de feestdagen. 

 

3) In de Gezellestraat is men bezig aan de vernieuwing van de straat.  

Wij zagen het volgende (zie foto )   

 



 

   
 

We gaan er vanuit dat in dat stukje waar nu het zand is beplanting komt. We zien net daarachter ook 

nog een bouwgrond liggen waar mogelijks nog wordt gebouwd. Waarom houdt men nu al geen 

rekening met de mogelijkheid dat daar ooit wordt op gebouwd? Want anders zal men nadien dit stuk 

weer moeten aanpassen.  

 

Men gaat er toch een boom planten en als daar dan ooit wordt gebouwen en de boom staat in de weg, 

gaat deze er dan uit. 

 

 

4) In de Cardijnlaan en in de Sint- Sebastiaanstraat heeft men verschillende bloembakken gezet 

om het verkeer te doen vertragen. Schepen Govers gaf aan dat hier ook nog belijning komt om aan te 

duiden waar men mag parkeren en waar niet. Wanneer wordt dit in orde gemaakt, want het zorgt 

voor gevaarlijke situaties vaak.  

In de Cardijnlaan staan er ook 2 verkeersborden net voor de bloembakken. Zowel het gevaarsbord A 

7a dat duidt op de rijbaanversmalling als een voorrangsbord B 21. Is het niet duidelijker dat er , zoals 

op de andere 2 plaatsen , wordt gewerkt met 1 verkeersbord? 

 

Men gaat deze situatie evalueren op 27 januari 2021 en daarna gaat men dan bekijken hoe het zit met 

de belijning, de verkeersborden enzovoort. Nog even geduld dus…  

 

5. Het Kempens open ruimte platform geeft de gemeente de kans om zicht te krijgen in 

openruimte vraagstukken. De gemeente kan hiervoor een beknopte cases of vragen bezorgen aan 

hen voor 31/12. Wij denken dan meteen aan bv de voetbalvelden aan de Hoevestraat. Gaat de 

gemeente hier op in en zo ja, welke cases of vraag gaat men dan hiervoor indienen?  

 

De gemeente zag het niet zitten om vóór eind 2020 nog een project in te dienen. Er zijn toch heel wat 

mogelijkheden. Denk aan de site van Spelewei waar de verenigingen meer groen willen. Wat zouden we 



 

kunnen doen met de voetbalvelden aan de Hoevestraat? Vergroenen denken wij ipv er te bouwen. Het 

bestuur ging er niet op in. Jammer want het was een mooie kans geweest.  

 

 

5) Midden november heeft het CBS een voorstellen tot aanpassingen geformuleerd over 

elementen van het nieuwe vervoerregioplan. Deze voorstellen gingen zowel over het kernnet en het 

aanvullend net alsook over het vervoer op maat. Hoe zijn deze voorstellen tot stand gekomen? Hoe 

zijn de actoren waar naar verwezen wordt, betrokken in het proces en zijn ze ook geïnformeerd over 

deze voorstellen? Maken deze voorstellen deel uit van een groter geheel? 

 

Op 14 december zijn al de plannen goedgekeurd. Alle suggesties die men heeft overgemaakt, zijn 

meegenomen. Dit ging vooral over de rit Zondereigen- Klavier ( vroegere Zwart Goor) – dorp en dan zo 

richting de N 12 Turnhout-Antwerpen. Ook de rit naar Brecht om daar de trein te nemen is onder de 

loep genomen. Naar Turnhout is er om het ½ uur een bus en naar Hoogstraten en Brecht om het uur. 

Tijdens de spitsuren wordt de frequentie verhoogd.   

 

 

6) Nu de rioleringswerken in Wolfstraat-Hazenpad-Werfstraat-Opstal gedaan zijn, volgende 

vragen: 

 

Wanneer worden de bermen deftig aangelegd? Volgens onze info is dit de verantwoordelijkheid van 

de aannemer bij oplevering maar op vele stukken is het gewoon een modderpoel? Op middellange 

termijn stelt zich het probleem dat bermen telkens opnieuw worden stuk gereden door voertuigen 

die over de bermen rijden? Sommige bewoners zetten paaltjes met lint, anderen plaatsen 

kasseistenen. Wat is een afdoende regeling. 

 

Wanneer komt er een evaluatie of de drempels afdoende zijn. Mensen die er vaak met hun 

personenwagen doorrijden, stoppen niet meer voor de drempels wat betekent dat ze voor 

personenwagens ook geen effect hebben. 

 

Wanneer worden de borden van 50 km geplaatst. 

 

De bermen zullen door de aannemer nog verder worden aangedrukt. En op de plaatsen waar de 

bermen zijn stuk gereden, zullen ze worden heraangelegd. De drempels voldoen volgens schepen 

Govers allemaal aan de juiste afmetingen. Normaal is het de bedoeling dat men tot 30 km vertraagt. Op 

korte termijn zullen de verkeersborden met snelheidsbeperking van 50 km in de gehele omgeving 

worden gezet.   

 

Het was ook de laatste keer voor schepen Karel Lenaerts . We hebben dan ook vanuit onze fractie een 

dankwoordje uitgesproken. Karel was een schepen met een grote dossierkennis die hij al die jaren had 

opgebouwd. Bedankt Karel, het ga je goed samen met Nelly, je gezin en jouw familie. 

 


