
Dorpsraad Meersel-Dreef. 
Verslag van 31-01-2023. 

Verslag overleg Rens met Daan Aerts, Guy Muësen en Piet Van Bavel en 

overleg stuurgroep Dorpsraden 24/01/2013 (Jos Huybrechts en Jef Van 

Boxel. 

1. Wandel-fietspad Jan de Wysestraat - centrum. 

• De gracht langs het Mariapark kant St.-Annastraat overbruggen met een 

wandel/fietspad ligt moeilijk ivm het ruimen van de gracht en het feit dat de 

grachten rond het park mee ingeschakeld gaan worden voor de waterberging bij 

hevige waterval. 

• Nieuw voorstel is een doorsteek door het Mariapark achterlangs het 

paterskerkhof en de bestaande weg in het park, kant St-Annastraat. 

• Er wordt overlegd met pater Kenny, Rens en de gemeente op vrijdag 3 februari 

om 16u. 

• Indien deze optie niet haalbaar is, de mogelijkheid bekijken van een pad 

achterlangs het Mariapark dat uitkomt in de Oude Tramweg bij Café de Dreef. 

Minder goed richting de zaal “Bij de Paters” wel voor de kinderen die richting 

school gaan/fietsen. 

2. Fietspad & riolering Mosten-Meersel. 

• Start werken 2026 

➢ Rooilijnplan goedkeuring te laat. 

➢ Grondonteigening moeizaam, momenteel 25%, bij niet akkoord gaat men half 

dit jaar over tot onteigeningen. 

➢ De Plannen werden herschikt i.v.m. stijgende kosten (meer gespreid). 

➢ 2024 hernieuwde subsidie aanvraag. 

➢ 2025 studie bureau aanhaken. 

3. Renovatie Sint-Luciakapel. 

• Aanbesteding voorjaar 2023, uitvoering zomer 2023 

• In afwachting op een reactie van Daan of plannen volledig uitgevoerd kunnen 

worden. 

4. Mariakapel Dreef thv de Leiloop. 

• Bordje ‘subsidie verkregen’ ging enkel over vooronderzoek. 

• Vooronderzoek heeft uitgewezen dat investering niet waard is i.v.m. 

ontbrekende historische waarde. Het kapelletje werd verschillende keren 

opgeknapt/verbouwd, van het oorspronkelijke kapelletje blijft niets over, aldus 

het vooronderzoek. 

• Rens vraagt de gemeente of het wel de materialen wilt bekostigen als 

vrijwilligers het willen opknappen. 

• Benodigdheden: technische tekening & bestek lijst, worden gevraagd aan de 

gemeente. 

 

5. Busvervoer. 

• De dienstverlening van ‘De Lijn’ (Antwerpen-Meersel-Dreef) wordt in de 



toekomst aangepast. We weten nog niet in wat dat zal inhouden. 

• De buslijn Breda – Meersel-Dreef. 

De provincie is in Brabant verantwoordelijk voor het busvervoer. De provincie is 

bezig met de nieuwe busregeling in West-Brabant, die vanaf medio 2023 in zou 

gaan, maar door de corona is uitgesteld tot 2025. Naar verwachting zal buslijn 

6 gaan vervallen wegens onderbezetting. Lijn 6 gaat van Galder/Meersel Dreef 

naar Centraal Station Breda. Alternatieven daarvoor worden onderzocht: een 

buurtbus of een “hubtaxi”.  Verzoek vanuit gemeente Alphen-Chaam & dorpsraad 

Galder-Strijbeek tot samenwerking. 

De dorpsraad van Meersel-Dreef is bereid tot meedenken maar 

uitvoering/onderzoek olv gemeente. Hand & spandiensten kunnen we leveren. 

6. Bouw Seniorenwoningen 

• 2023 kiezen bouwpartners, realisatie in 2024. 

 

7. Overige punten 

- Verkeersveiligheid. 

• Er is geen proefopstelling in Meersel-Dreef gepland voor verkeers-remmende 

maatregelen. 

• Verkeersmat schoolstraat kruispunt Meersel-Kapelweg wordt niet 

teruggeplaatst wegens overlast voor de geburen. 

• Er worden werken verwacht rondom de school thv de kruising Dreef-Kapelweg. 

- Mobiliteitsplan Hoogstraten. 

Op de vergadering van de stuurgroep werd door schepen van mobiliteit Jef 

Vissers de huidige  toestand uitgelegd van dit plan. Het tot nu uitgewerkte plan 

van studiebureau Vectris voldoet nu plots, vanuit het standpunt van het huidige 

stadsbestuur, niet aan hun verwachtingen en de tot nu uitgewerkte studie is, 

volgens hen althans, plots te hoog gegrepen. Zijn uiteenzetting betrof ook alleen 

de huidige toestand in centrum Hoogstraten met vooral het oog op 

toegankelijkheid van plaatselijk bestemd verkeer. Het probleem van doorgaand 

verkeer werd niet sterk aangehaald tenzij, alleen het besluit dat zij op dit 

ogenblik voor dit probleem geen passende oplossing hebben. Dus het plan 

beland voorlopig in de ijskast. 

- Kerstborrel 2022. 

• Winst: € 291,50.  € 75 euro van de winst gaat naar Els voor de onkosten van 

het koor, dit is de helft van de onkosten, de andere helft wordt betaald door de 

paters. Volgend jaar bekijken we of er eventueel een vereniging de kerstborrel 

wil organiseren, anders in eigen beheer van de Dorpsraad. 

- Kerstverlichting. 

• Wat te doen in 2023? 

Budget € 12.000 

2020 € 871 

Rest € 11.129 

2021 € 871 

Rest € 10.258 

2022 € 871 

Rest € 9.386 



• We gaan offertes aanvragen om de huidige kerstverlichting aan te kopen, 

eventueel aangevuld met een aanvullende verlichting voor de Sint-Luciakapel. 

Van het restbedrag laten we een nieuwe, makkelijk op te bouwen kraam maken 

voor de drankverkoop na de hoogmis op 1ste kerstdag. Rens vraagt enkele 

timmermannen een offerte.  

- Openbare vergadering 2023 

• Datum: de vooropgestelde datum wordt maandag 08 mei. De andere datums 

kunnen niet voor de gemeente. 

 

• Agenda: 

o Mobiliteitsplan 

o Prioriteiten 

o Ambulance —> toelichtig EVapp (vrijwilligersnetwerk voor burgerhulpverlening, 

voor reanimatie bij hartfalen). 

o Overige lopende onderwerpen 

o Ingezonden vragen 

o Feestcomité. 
 

- Voorgestelde vergaderdatums dorpsraad 

• Dinsdag ? 

   Voorbereiden openbare vergadering 

• Dinsdag ? 

  Bespreken openbare vergadering 2023 

• Eventuele opvolgingsacties 

• Mei ? 

• Kerstverlichting 

• Lopende zaken 

• Bespreken openbare vergadering. 

 

Volgende data Stuurgroep Hoogstraten: 

 Di 23 mei 2023 

 Di 19 september 2023 

 Di 21 november 2023  

 
 

Rondvraag? 

• Website: houden we die in stand? 

o Ja -; nadenken hoe we daar meer content op krijgen. 

o Activiteiten kalender? 

• Verslag dorpsraden. 

o Binnen dagen na vergadering door sturen van notities naar iedereen. 

PS. Op verzoek van Jef Van Boxel zal Toon Verleije in de toekomst het verslag 

maken. 


