
Dorpsraad Meersel-Dreef. 
Verslag van 7-03-2023. 

1. Welkom, bemerkingen op het vorige verslag. 

•  Welke waren precies de onkosten van de kerstborrel? 

 

• Verslag wordt goedgekeurd. 

2. Terugkoppeling verkeersraad. 

• Mobiliteitsplan: op dit moment is de gemeente niet akkoord met het opgeleverde plan. 

Nieuwe opdracht aan Vectris om verder onderzoek te doen. 

• Reeds 500.000 euro besteed aan vooronderzoek. 

• Vraag aan de gemeente: kunnen de huidige uitkomsten van het onderzoek wel gedeeld 

worden? Veel tijd & geld aan besteed. 

3. Openbare vergadering 8 mei 2023. 

• Meerderheid kiest voor 8 mei ipv september. Rens spreekt af met de school of dit kan in 

de refter. 

• Voorbereidingen: 

Toon - Maken Stuw/uitnodiging, achterkant invulformulier “vragen aan de gemeente”. 

Flyer 18 maart gereed. Inleveren vragen bij Liesbeth Bastiaansen, Nieuw Dreef 3, uiterlijk 

tot 16 april. 

- Rondbrengen = Anja & Ellen 

- Lijst aanleveren aantallen = Jef VB. 

- Aankondiging website/Facebook = Toon 

- Zaal klaar zetten: Jos, Jef J, Bert, Liesbeth en Els  

   Opruimen na de vergadering (alles vegen en dweilen, alles terugzetten): Jos, Liesbeth, 

Ellen, Bert, Toon, Els. 

- Koffie (melk, suiker)/thee/water: zorgt Bert voor. 

- Gebruiken de kopjes van de school, bekers voorzien voor water Rens en Bert. 

- Nadrink bij Den Bud, navragen of hij open is en men er na de vergadering nog terecht 

kan voor een nadrink. 

• Agenda Openbare Vergadering: 

1. Mobiliteitsplan.  

2. Prioriteiten: 

a) Ambulancevervoer toelichting EVapp. (Bert, krijgt nog update van 

Rens), tijdlijn acties, afgelopen jaren, oplossingen in andere 

gemeentes. Mogelijkheid tot inschrijven. 

b) Voetpad Jan de Wysestraat 

c) Seniorenwoningen. Hoe ver staan we? 

d) Veilige fietsverbinding Dreef – Strijbeek. Informatief. 

e) Verbeteren water afvloei mogelijkheden. Stand van zaken. 

3. Overige lopende onderwerpen:  

a. Project riolering/fietspad 



b. Renovatie Sint-Luciakapel. 

c. Renovatie Mariakapel Dreef. 

4. Ingezonden vragen. 

5. Oproep organisatie dorpsactiviteiten. 

6. Afsluiting. 

4. Wandel-fietspad Jan de Wysestraat - centrum. 

• Overleg van vrijdag 3 febr. Met: Roger V. Aperen, Piet Van Bavel, Daan Aerts, Louis 

Pemen, br. Kenny, Guy Muësen, Rens vR. 

- Wandelpad over de sloot tussen het park en de Sint-Annastraat werd niet weerhouden 

ivm afwatering en ruimen sloot. 

- Huidige voorstel: wandelpad over de huidige weg in het park van het kerkhof naar de H.-

Donatus (geel) en een stukje bijleggen naast het kerkhof (groen). Tevens poorten voorzien 

aan de ingang en de uitgang met automatische tijdssloten. Zou enkel bedoeld zijn voor 

wandelaars. 

* Het merendeel van de dorpsraadsleden zou een oplossing verkiezen voor fietsers en 

wandelaars en maar is toch al blij met het huidige voorstel. Ook omdat het al op vrij korte 

tijd is te realiseren. En omdat het een goede zaak is voor de bewoners in de huidige en 

toekomstige seniorenwoningen die zo op loopafstand zitten van de paters en de zaal. 

- Voorstel moet voorgelegd worden aan het bestuur van de paters Kapucijnen in 

Antwerpen. Broeder Adri Geerts is gecontacteerd, gaat dit bespreken met de gemeente 

Hoogstraten. 

 

5. Verbeteren waterafvloeimogelijkheden. 

• Veel regen en de grote waterafvoer komende van de transportzone zorgt voor hoge 

waterstanden in de Leiloop. De eerder smalle loop door het Mariapark zorgt voor een 

vertraging in de waterafvoer. Daarom werd vanwege de gemeente en het Waterschap het 

plan opgevat om de grachten rond het park mee uit te diepen om zo te zorgen voor extra 

waterafvoercapaciteit en eventuele overstromingen te vermijden. Ook tussen het Heieinde 



en de Dreef zou de afvoer richting Mark niet optimaal zijn. Is dit al verder bekeken door de 

gemeente en het Waterschap? 

6. Renovatie Sint-Luciakapel. 

• Volgens Schepen Arnold is er nog een gat van 50-60.000€ in de begroting voor de 

restauratie, totaal geraamd op 316.000€. Arnold denkt aan sponsers of een inzameling 

onder de bevolking. Al was het maar een deel dan zou het wel tonen dat de bevolking 

achter de kapel staat. Het Sint-Luciacomité gaat daar over beraadslagen. We wachten nog 

op verdere uitleg van schepen Arnold v. Aperen. 

7. Mariakapel Dreef thv de Leiloop. 

• De gemeente beloofd een subsidie van 40% voor de restauratie, alleen is het niet 

duidelijk of dit enkel gaat over de bouwmaterialen of ook voor de werkuren. 
 

8. Bouw Seniorenwoningen 

• 2023 kiezen bouwpartners, realisatie in 2024. Zou nog op schema zijn. 

9. Rondvraag? 

• Er is nog geen offerte voor de kerstkraam. 

• Verslagen dorpsraden verschijnen op de website van de dorpsraad. Toon 

• Sommige dorpsgenoten zijn niet tevreden met de overlast die bepaalde dorpsactiviteiten 

veroorzaken. Daardoor worden bepaalde vergunningen door de gemeente geweigerd. De 

dorpsraad hoopt dat niet alle initiatieven, die momenteel al eerder beperkt zijn, zullen 

worden afgeschoten vanwege klachten. Aanleiding waren klachten tgv de Carnavalsstoet. 

Volgende data Stuurgroep Hoogstraten: 

 Di 23 mei 2023 

 Di 19 september 2023 

 Di 21 november 2023  

Info: zondag 19 maart paardenwijding Sint-Luciakapel Meersel, 11u30. 

 

Volgende vergadering: Dinsdag 18 april 2023, 20u. 


