Watering
De Beneden Mark

Gammel 33
2310 Rijkevorsel
Tel. +32 (0)3/314.15.35
Wateringdebenedenmark@scarlet.be

Openbaar Bestuur

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE STEMGERECHTIGDE INGELANDEN
D.D. 22.03.2019 TE HOOGSTRATEN

Aanwezig:
Van Looy Jozef, voorzitter,
Geens Ludo, ondervoorzitter,
Boudewijns Hendrik, Grielens Alfons, Van Gestel Luc, Tilburgs Jozef, Verbreuken Jacobus, Leemans
Joannes, Geerts Jan, Adams Danny, Delcroix Ludovicus, Baets Edward, Ryvers Jef, bestuurders,
Voeten Jozef & Backx Maria, vertegenwoordigd door Van Looy Jef (volmacht)
Van Dun Jozef
Leenaerts Ria, vertegenwoordigd door Adams Danny (volmacht)
Grielens Alfons & Fransen Erna., vertegenwoordigd door Grielens Alfons
Molenzijde Comm.V, vertegenwoordigd door Grielens Alfons
Stad Hoogstraten, vertegenwoordigd door Martens Jos
Vermeiren Peter, vertegenwoordigd door Boudewijns Hendrik (Volmacht)
Brosens Linda, vertegenwoordigd door Leemans Joannes (Volmacht)
Leemans Joannes & Brosens Linda, vertegenwoordigd door Leemans Joannes
Verbreuken Jacobus & Van Looveren Francine, vertegenwoordigd door Verbreuken Jacobus
Laeromat bvba, vertegenwoordigd door verbreuken Jacobus (Volmacht)
Mertens Alfons & Boudewijns Anna, vertegenwoordigd door Mertens Alfons
Mertens Jan & Deboel Heidi, vertegenwoordigd door Mertens Alfons (Volmacht)
Mertens Jaak & Braspenning Julia, vertegenwoordigd door Mertens Jaak
Mertens Christiaan & Bevers Sonja, vertegenwoordigd door Mertens Jaak (Volmacht)
Van Gestel Luc & Van Laer Anny, vertegenwoordigd door Van Gestel Luc
Tilburgs Jozef & Van Loon Anna, vertegenwoordigd door Tilburgs Jozef
Natuurpunt Beheer vzw, vertegenwoordigd door Van Pelt Dimitri
Elmi bvba, vertegenwoordigd door Geerts Jan (volmacht)
Vermeiren Maarten, vertegenwoordigd door Vermeiren Harry (Volmacht)
Michielsen Gustaaf & Bolckmans Gerda, vertegenwoordigd door Michielsen Gustaaf
Bolckmans Jozef, vertegenwoordigd door Michielsen Gustaaf (Volmacht)
Bolckmans Jozef & Van Riel Christianne, vertegenwoordigd door Bolckmans Jan (Volmacht)
Ryvers, Jef & Vermeiren Tine, vertegenwoordigd door Ryvers Jef
Geens Ludo & Geysen Marleen, vertegenwoordigd door Geens Ludo
Adams Josephus & Vermeiren Maria
Van Dun Franciscus & Boeren Hilda, vertegenwoordigd door Adams Josephus (Volmacht)
Vrints Louisa, vertegenwoordigd door Van Dun Jozef (Volmacht)
Huybrechts Jaak & Elst Magdalena, vertegenwoordigd door Huybrechts Jaak
Elst Ruud, vertegenwoordigd door Huybrechts Jaak (Volmacht)
zijnde de stemgerechtigde ingelanden,
Donckers Dennis, sluiswachter
Vermeiren Stef, ontvanger-griffier
Gijsbrechts Silke, afgevaardigde van de Gouverneur van de provincie Antwerpen
Verontschuldigd:
Het Diocesaan Seminarie te Antwerpen, vertegenwoordigd door Steven Goetschalckx
Matthé Jozef

De voorzitter opent de vergadering na de registratie van de stemgerechtigden om 14:15 uur. Hij
verwelkomt alle aanwezigen.

1. GOEDKEUREN VERSLAG GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 23.03.2018
De ontvanger-griffier geeft lezing van het verslag van de algemene vergadering d.d. 23.03.2018;
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BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel –
Goedkeuring te verlenen aan het voornoemd verslag van de algemene vergadering.

2. GOEDKEUREN REKENING DIENSTJAAR 2018
Gelet op artikel 26 van het reglement van orde van de watering;
Gezien artikel 21 van de wet betreffende de wateringen van 05 juli 1956;
De ontvanger-griffier geeft lezing, artikel na artikel, van de rekening over het dienstjaar 2018;
De rekening 2018 wordt afgesloten met een balanstotaal van 897.628,41 €. De liquide middelen
bedragen 650.256,65 €, de opbrengsten van het dienstjaar 328.230,36 € en de kosten van het
dienstjaar 277.615,26 €. Het resultaat over het dienstjaar 2018 sluit af met een positief saldo van
50.615,10 euro.
Aanwezige vraagt een verklaring van het verschil tussen de begroting 2018 en de rekening 2018
voor de volgende posten:
 Studiekosten: Deze post werd in de begroting 2018 (50.000 euro) ingeschreven voor onder
andere volgende projecten :
o Kasteelbeek (nr. 4.18.1- 2° categorie) in Hoogstraten : mogelijkheid onderzoeken om
een groene ader door de stad Hoogstraten te creëren;
o Blauwputten en Leiloop (nr. 4.05 – 2° categorie) in Meersel-Dreef : creëren van een
ringgracht rond het Mariapark + doorsteek naar de Mark. Hierdoor ontstaat er een
grotere buffering voor de deze waterloop;
o Blauwputten & Leiloop (nr. 4.05 – 2°categorie) : creatie bufferbekken voor
Transportzone Meer (eventueel op Nederlands grondgebied);
o GDPR : De kosten voor de DPO bedraagt 2.115,00 euro voor het jaar 2018.
Deze studies werden grotendeels niet uitgevoerd in 2018. Enkel de studie ivm GDPR
(uitgevoerd door Cranium) zal jaarlijks terugkomen. Voordat de studiekosten over de buffering
worden uitbesteed, dient er meer zekerheid te zijn dat deze werken worden uitgevoerd, zodat
de kostprijs van deze studiekosten kan gerecupereerd worden van de Provincie, gemeente of
een andere overheidsinstantie.
 Erelonen : Deze begrotingspost is vooral voorzien voor:
o erelonen advocaten bij discussies over omgevingsvergunningen en andere juridische
bijstand;
o Erelonen gerechtsdeurwaarders bij invordering van belastingen.
 Patronale lasten : De normale patronale lasten bedragen minstens 30% van het brutoloon. Dit
bedrag werd ook ingeschreven in de begroting 2018. Volgens de rekeningen 2018 bedroeg
de patronale lasten ongeveer 11% ten opzichte van de brutolonen. Gedurende het jaar 2018
kon men genieten van patronale RSZ-verminderingen omwille lage lonen.
Het totale beschikbare budget bestaat 50% uit ontvangen belastingen en 50% uit ontvangen
subsidies. Van het totale beschikbare budget wordt bijna 70% besteed aan de werken aan de
waterlopen.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
De rekening over het dienstjaar 2018 goed te keuren.
De algemene vergadering geeft décharge aan de ontvanger-griffier en aan de bestuursleden.
Artikel 2 –
Deze rekening over te maken aan de toezichthoudende overheid.

3. GOEDKEUREN STAAT VAN ONWAARDEN VOOR DE WATERGESCHOTTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2015.
Gelet op de belastingvoet voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2015, goedgekeurd in de
algemene vergadering van 20.03.2015;
Gelet op de voorgelegde staat van onwaarden voor de betrokken belastingen;
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Overwegende dat de staat van onwaarden tijdens de vorige bestuursvergadering werd
gecontroleerd en geviseerd;
Overwegende dat de belangrijkste redenen van onwaarden tijdens de algemene vergadering
werd overlopen;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
De staat van onwaarden voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2015 goed te keuren.
Artikel 2 –
De ontvanger-griffier te ontlasten van de verdere invordering van de bedragen ten belope van
een totaal van 199,56 euro.

4. GOEDKEUREN WATERGESCHOTTEN DIENSTJAAR 2019
Gelet op artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de watering;
Gelet op artikel 65 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de
wateringen;
Gelet op de omzendbrief LNW/2006/1 waarin gesteld wordt dat de minimumbelasting nooit meer
kan bedragen dan 50% van de belastingvoet per hectare;
Gelet op het voorstel van het bestuur om de watergeschotten voor het dienstjaar 2019 te
behouden op hetzelfde niveau als het vorig dienstjaar, met name een bedrag van 14,00 Euro per
hectare met een minimale aanslag van 7,00 Euro per aanslag;
Gezien het, voor het behouden van een begrotingsevenwicht, noodzakelijk is over te gaan tot het
heffen van een belasting;
Gezien voor een goed beheer van de watering er voldoende geldmiddelen ter beschikking dienen
te staan;
Overwegende dat de aanslagvoet sinds 2008 is vastgesteld op 14,00 euro per hectare;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
Voor het dienstjaar 2019 worden de watergeschotten vastgesteld op 14,00 € per hectare.
De minimum belasting wordt vastgesteld op 7,00 € per aanslag.
Artikel 2 –
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid.

5. OPNAME, AFSCHAFFING, VERLEGGING NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN VAN
ALGEMEEN BELANG
Het bestuur stelt voor om de volgende niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang te
laten beheren door de watering:
1. Opname A.4.11.1.5.W143 - Klein Pintloop : lengte = 785 meter ter hoogte van
Hinnenboomstraat - 2320 Hoogstraten, welke uitmondt in de Lange Hemelrijkse Heideloop
(2° categorie – nr. A.4.11.15);
2. Opname A.4.11.4.1.W141 - Aardloop : lengte = 90 meter ter hoogte van Achteraard – 2322
Minderhout, welke uitmondt in de Vlamingloop (2° categorie – nr. 4.11.41);
3. Opname A.4.11.6.W140 - Voorsten Bosloop : lengte = 65 meter ter hoogte van
Terbeeksestraat – 2321 Meer, welke uitmondt in de Nieuwe Bosloop (2° categorie – nr.
4.11.6);
4. Opname A.4.W144 - Beek Heikenloop : lengte = 325 meter ter hoogte van Rollekens – 2322
Minderhout, welke uitmondt in de Mark (1° categorie – nr. 4);
5. Opname A.4.W129A - Bouwhoefsebeemdenloop : lengte = 160 meter ter hoogte van
Klinketstraat – 2323 Wortel, welke uitmondt in de niet-geklasseerde waterloop van algemeen
belang nr. A.4.W129;
6. Opname A.4.11.2.W142 - Achteraardloop : lengte = 252 meter ter hoogte van Achteraard –
2322 Minderhout, welke uitmondt in de Kleine Oude Heideloop (2° categorie – nr. A.4.11.12);
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7. Gedeeltelijke afschaffing A.4.09.W073 : 390 meters zal afgeschaft worden te hoogte van
Gestelsestraat - 2321 Meer. Deze niet-geklasseerde waterloop mondt uit in de
Werkhovenseloop (2° categorie – nr. A.4.09);
8. Volledige afschaffing A.4.11.2.W061A (93 meter) en opname A.4.11.2.W061B (35 meter) ter
hoogte van Terbeeksestraat – 2321 Meer. . De niet-geklasseerde waterlopen van algemeen
belang nr. A.4.W061 mondt uit in de Speekloop (2° categorie – nr. A.4.11.2);
9. Volledige afschaffing A.4.W054C (105 meter) en verlegging punt van oorsprong A.4.W054
(inkorting 40 meter per saldo) ter hoogte van Engelenven – 2322 Minderhout. De nietgeklasseerde waterlopen van algemeen belang nr. A.4.W054 mondt uit in de Mark (1°
categorie – nr. A.4.).
Aanwezige meldt dat er een map meetpunt aanwezig is op de Lange Hemelrijkse Heideloop (zie
punt 1 hierboven)
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
De algemene vergadering verklaart zich akkoord om de wijzigingen (punt 1 t.e.m. punt 9) aan te
brengen aan de niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang, welke beheerd worden door
de watering.
Tevens zal een erfdienstbaarheidzone van 5 meter (vrij te houden zone + deponie + doorgang +
plaatsing materiaal) langs deze niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang ingesteld
worden, alsook recht van toegang naar de niet-geklasseerde waterloop van algemeen belang.

6. MEDEDELING/TOELICHTING RUIMINGS-, ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
DIENSTJAAR 2019
Gelet op de beslissingen van het bestuur van de watering d.d. 20.09.2018 betreffende het
uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2019;
Gelet op artikel 41c van de wet van 05 juli 1956 op de wateringen waar het bestuur belast is met
de werken van onderhoud en instandhouding;
Gezien de artikelen 21c van de wet van 05 juli 1956 op de wateringen;
Gezien artikel 37 van het huishoudelijk reglement van de watering;
Overwegende dat de hoeveelheden vermeld in het verslag van de bestuursvergadering van
20.09.2018 vermoedelijke hoeveelheden zijn. De reële hoeveelheden kunnen afwijkingen
vertonen;
Overwegende dat ingevolge Doorbraak 63 en het overleg grenswaterlopen het totaal te ruimen
waterlopen is verhoogd;
Overwegende dat er jaarlijks meer lopende meters waterlopen worden geruimd tijdens de zomer;
De post ruimingswerken op afroep en regiewerken (diverse werkzaamheden) zullen vooral
gebruikt worden voor het oplossen van problemen en uitzonderlijke werken;
De voorzitter meldt dat de watering heel wat zomerruimingen (= ruimen van de bodem van de
waterloop) uitvoert. Indien de watering in de toekomst financiële problemen heeft of de
ruimingswerken aan de geklasseerde waterlopen worden niet terugbetaald, door het instellen van
het plafond door de provincie, zal de watering in de toekomst bepaalde posten uit de
zomerruiming schrappen, vooral de ruiming van de grenswaterlopen.
De najaarsruimingen worden grotendeels uitgevoerd voor 25 december van het dienstjaar. Een
klein gedeelte wordt uitgevoerd in januari van het volgende dienstjaar.
In de toekomst zullen er heel wat herstellingswerken aan de waterlopen noodzakelijk zijn, omdat
de meeste betuiningswerken, meestal uitgevoerd tijdens de ruilverkaveling, versleten zijn.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
Goedkeuring te verlenen aan de besluiten van het bestuur van de watering d.d. 20.09.2018
betreffende het uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2019
Artikel 2 –
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid.
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7. GOEDKEUREN BEGROTING DIENSTJAAR 2019
Gelet op artikel 26 van het reglement van orde van de watering;
Gelet op artikel 21 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de
wateringen;
Gelet op het voorstel van de begroting 2019, opgesteld door het bestuur van de watering;
De ontvanger-griffier geeft lezing, artikel na artikel, van de begroting voor het dienstjaar 2019.
De ontvanger-griffier geeft een toelichting over de belangrijkste wijzigingen:
 Studiekosten (50.000 euro) : Deze post wordt ingeschreven voor dezelfde projecten als
dienstjaar 2018. De taak in verband met de GDPR, die momenteel wordt uitgevoerd door
externe firma zal in de toekomst misschien overgenomen worden door VVPW vzw. Hierdoor
komt deze post hier te vervallen en zal de post lidgelden verhogen.
 Ruiming- en herstellingswerken : In het bestek 2019/1 werden vermoedelijke hoeveelheden
opgenomen. Afhankelijk van (uitzonderlijke) (plaatselijke) weersomstandigheden en de
waterkwaliteit kunnen de ruimings- en herstellingswerken gedurende een bepaald jaar
beduidend toenemen. In de begroting werd met deze mogelijke meerwerken gedeeltelijk
rekening mee gehouden.
 Kantoorbenodigdheden : De watering zal in de toekomst de invordering van de belastingen
moderniseren door het aanschaffen van specifieke software. De watering wenst ook software
aan te schaffen voor het voeren van de boekhouding.
 De begrotingsposten worden iets te ruim genomen. Het tekort op de rekeningen 2019 zal
waarschijnlijk lager zijn dan 131.863,68 euro. In absolute cijfers zal de begroting 2019 niet
teveel afwijken van de rekeningen 2019. De begrotingsposten worden voldoende hoog
genomen om de werking van de watering niet te blokkeren. Hierdoor ontstaat er wel een
beduidend verschil tussen de begroting 2019 en de rekening 2018. Dit verschil is vooral te
wijten aan :
o de post 612320 Studiekosten tbv 50.000 euro
o de post 60 Ruiming-, herstellingswerken
o de post 621120 Patronale bijdrage RSZ

BESLUIT: met 42 stemmen voor en 1 stem tegen
Artikel 1 –
De begroting 2019 goed te keuren voor een balanstotaal van 635.570,00 €. De uitgaven over het
dienstjaar 2019 goed te keuren voor een totaal van 471.819,68 €, de opbrengsten dienstjaar
2019 worden geraamd op 339.956,00 €. De gebudgetteerde liquide middelen per 31.12.2019
worden geraamd op 303.198,24 €. De begroting over dienstjaar 2019 sluit af met een negatief
resultaat van 131.863,68 euro.
Artikel 2 –
Deze begroting over te maken aan de toezichthoudende overheid.

8. VERKIEZING GEDEELTE VAN HET BESTUUR VAN WATERING
Gelet op artikel 29 van de wet van 05 juli 1956 betreffende de wateringen;
Gelet op artikel 34 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de
wateringen;
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de verkiezing van de helft van het bestuur van de watering
wegens het beëindigen van de vervaldatum van het mandaat als bestuurslid (verkozen in 2013),
met name: Van Looy Jozef (Minderhout), Geens Ludo (Wortel), Grielens Alfons (Hoogstraten),
Verbreuken Jacobus (Meerle), Van Gestel Luc (Minderhout), Boudewijns Hendrik (Meerle),
Ryvers Jef (Meer), Delcroix Ludovicus (Meer), Jansen Ronnie (Meer).
Gelet op het feit dat al deze bestuursleden zich herkiesbaar stellen, met uitzondering van
Verbreuken Jacobus.
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Gelet op het feit dat ook andere personen zich verkiesbaar kunnen stellen in de plaats van de 9
hoger genoemde personen; hiervan werd duidelijk melding gemaakt op de uitnodigingsbrief voor
de algemene vergadering;
Gelet op het feit dat volgende kandidaturen zijn binnengekomen :
 Matthé Jozef, wonende te 2328 Meerle, Lage Rooy 4/A
De ontslagnemende bestuurder wordt bedankt voor zijn prestatie en inzet voor de Watering.
Overwegende dat de algemene vergadering wordt verzocht over te gaan tot geheime stemming;
er worden 43 stembiljetten bedeeld aan de leden van de algemene vergadering;
De kandidaat-bestuursleden bekomen volgende Ja-stemmen:
Van Looy Jozef
43 stemmen
Geens Ludo
42 stemmen
Grielens Alfons
43 stemmen
Van Gestel Luc
40 stemmen
Boudewijns Hendrik
37 stemmen
Ryvers Jef
40 stemmen
Delcroix Ludovicus
40 stemmen
Jansen Ronnie
39 stemmen
Matthé Jozef
41 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1Volgende bestuursleden (her)verkozen te verklaren als bestuurslid van de watering:
Van Looy Jozef (Minderhout), Geens Ludo (Wortel), Grielens Alfons (Hoogstraten), Van Gestel
Luc (Minderhout), Boudewijns Hendrik (Meerle), Ryvers Jef (Meer), Delcroix Ludovicus (Meer),
Jansen Ronnie (Meer), Matthé Jozef (Meerle)
Artikel 2De gouverneur van de provincie Antwerpen te verzoeken de heer Matthé Jozef te beëdigen in het
mandaat als bestuurslid van de Watering De Beneden Mark.

9. VERKIEZING VOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN WATERING
Gelet op artikel 29 van de wet van 05 juli 1956 betreffende de wateringen;
Gelet op artikel 34 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de
wateringen;
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de verkiezing van een voorzitter door de leden van het
bestuur van de watering wegens het beëindigen van de vervaldatum van het mandaat als
voorzitter (verkozen in 2013), met name: Van Looy Jozef (Minderhout).
Gelet op het feit dat de voorzitter Van Looy Jozef zich terug herverkiesbaar stelt.
Gelet op het feit dat ook andere bestuursleden zich verkiesbaar kunnen stellen als voorzitter;
hiervan werd duidelijk melding gemaakt op de huidige algemene vergadering;
Gelet op het feit dat volgende kandidaturen zijn binnengekomen :
 Van Looy Jozef
Overwegende dat de leden van het bestuur wordt verzocht over te gaan tot geheime stemming;
er worden 12 stembiljetten bedeeld aan de aanwezige leden van het bestuur;
De kandidaat-bestuursleden bekomen volgende Ja-stemmen:
Van Looy Jozef
12 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1Volgend bestuurslid (her)verkozen te verklaren als voorzitter van de watering:
Van Looy Jozef (Minderhout)
Artikel 2De gouverneur van de provincie Antwerpen hiervan op de hoogte te brengen
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10. VERKIEZING ONDERVOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN WATERING
Gelet op artikel 29 van de wet van 05 juli 1956 betreffende de wateringen;
Gelet op artikel 34 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de
wateringen;
Gelet op de noodzaak over te gaan tot de verkiezing van een ondervoorzitter door de leden van
het bestuur van de watering wegens het beëindigen van de vervaldatum van het mandaat als
ondervoorzitter (verkozen in 2013), met name: Geens Ludo (Wortel);
Gelet op het feit dat de ondervoorzitter Geens Ludo zich terug herverkiesbaar stelt;
Gelet op het feit dat ook andere bestuursleden zich verkiesbaar kunnen stellen als
ondervoorzitter; hiervan werd duidelijk melding gemaakt op de huidige algemene vergadering;
Gelet op het feit dat volgende kandidaturen zijn binnengekomen :
 Geens Ludo
Overwegende dat de leden van het bestuur wordt verzocht over te gaan tot geheime stemming;
er worden 12 stembiljetten bedeeld aan de aanwezige leden van het bestuur;
De kandidaat-bestuursleden bekomen volgende Ja-stemmen:
Geens Ludo
12 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1Volgend bestuurslid (her)verkozen te verklaren als ondervoorzitter van de watering:
Geens Ludo (Wortel)
Artikel 2De gouverneur van de provincie Antwerpen hiervan op de hoogte te brengen

11. VARIA EN MEDEDELINGEN
11a. UITBREIDING AMBTSGEBIED WATERING
In de algemene vergadering van vorig jaar dd. 23.03.2018 werd beslist om de volgende 2
dossiers (bij voorkeur gelijktijdig) in te dienen bij de Minister :
 Grensaanpassingen van het ambtsgebied van Watering De Beneden Mark en Watering
van Loenhout. Het ambtsgebied van de Watering De Beneden Mark zal per saldo
uitbreiden met ongeveer 508,48 Ha.
 Fusie tussen Watering De Beneden Mark en Watering De Oostelijke Mark. Het
ambtsgebied van Watering De Oostelijke Mark bedraagt ongeveer 1.725 Ha.
Het dossier werd recentelijk ingediend bij de Minister Koen Van Den Heuvel.
11b. PRIVACYVERKLARING MEDEWERKERS
In het kader van de GDPR heeft de DPO (Nikita Geerts – Cranium) gevraagd om de interne
privacyverklaring en interne privacybeleid door alle medewerkers (bestuurders – personeel) “voor
ontvangst” te laten tekenen. Deze privacyverklaring en privacybeleid werden via email bezorgd
en kort toegelicht tijdens de vergadering.

12. GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN
Aanwezige maakt een opmerking over de grote hopen gras van de velden langs het Merkske.
Deze hopen worden niet direct opgeruimd. De sappen van deze hopen komt terecht in de
waterloop. De vertegenwoordiger van Natuurpunt meldt dat dit gebeurt in samenspraak met ANB.
Meestal zijn de hopen of velden gelegen op laag gelegen en natte gronden. Zij willen geen
schade aan de gronden toebrengen tijdens de opruimwerken.
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Aanwezige meldt dat er geen ruimte meer is voor waterbuffering aan de Mark aan de watermolen
(Laermolen), omdat het water bijna constant gestuwd wordt naar een hoog peil. De
vertegenwoordiger van de watermolen meldt dat er afspraken zijn gemaakt met VMM over het
stuwen van het water aan de watermolen. Er wordt rekening gehouden met het stuwpeil aan de
Castelréweg/Hoogstraatsebaan te Minderhout. Hiervoor werd een overeenkomst ondertekend
met VMM en stadbestuur Hoogstraten. Deze overeenkomst zal bezorgd worden aan de
watering. De watering werd niet op de hoogte gebracht van deze overeenkomst.
De vertegenwoordiger meldt ook dat de stuwbalken van de watermolen niet verantwoordelijk zijn
voor het hoger peil stroomopwaarts na de molen, omwille van de aanwezigheid van de bypass.
De voorzitter vraagt om deze 2 punten nadien verder te bespreken met de belanghebbende en
sluit de vergadering om 16:15 uur.

Aldus gedaan te Hoogstraten op datum als hierboven
De ontvanger-griffier,
Stef Vermeiren

De voorzitter,
Jef Van Looy

Digitaal ondertekend
Stefaan
door Stefaan
(Signature)
Vermeiren Vermeiren
Datum: 2019.04.20
(Signature) 11:42:56 +02'00'
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