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. 24.03.2022 TE HOOGSTRATEN
Aanwezig:
Van Looy Jozef, voorzitter,
Geens Ludo, ondervoorzitter,
Grielens Alfons, Matthé Jozef, Leemans Joannes, Boudewijns Hendrik, Delcroix Ludovicus, Bolckmans
Jozef, Geerts Jan, Adams Danny, Antonissen Herman, Baets Edward, bestuurders,
Geerts Frans & Verstricht Heidi, vertegenwoordigd door Geerts jan (volmacht)
Leenaerts Ria, vertegenwoordigd door Adams Danny (volmacht)
Laeromat bv, vertegenwoordigd door Matthé Jozef
Bolckmans Jozef & Van Riel Christianne, vertegenwoordigd door Bolckmans Jozef
Van Riel Johannes & Verschueren Maria, vertegenwoordigd oor Bolckmans Jozef (volmacht)
Geens Ludo & Geysen Marleen, vertegenwoordigd door Geens Ludo
Leemans Joannes & Brosens Linda, vertegenwoordigd door Leemans Joannes
Brosens Linda, vertegenwoordigd door Leemans Joannes (Volmacht)
Vermeiren Maarten, vertegenwoordigd door Vermeiren Harry (Volmacht)
Antonissen Bart & Oomen Ingrid, vertegenwoordigd door Antonissen Bart (volmacht)
Natuurpunt Beheer vzw, vertegenwoordigd door Van Pelt Dimitri
Molenzijde Comm.VA, vertegenwoordigd door Grielens Alfons
Grielens Alfons & Fransen Erna, vertegenwoordigd door Grielens Alfons
OCMW, vertegenwoordigd door Van Bavel Piet (Volmacht)
zijnde de stemgerechtigde ingelanden,
College van Burgemeester en Schepenen, vertegenwoordigd door Van Bavel Piet
Gijsbrechts Silke, afgevaardigde van de Gouverneur van de provincie Antwerpen
Donckers Dennis, sluiswachter
Vermeiren Stef, ontvanger-griffier
Verontschuldigd:
Tilburgs Jozef
Van Gestel Luc

De voorzitter opent de vergadering na de registratie van de stemgerechtigden om 14:10 uur. Hij
verwelkomt alle aanwezigen en meldt dat er geen algemene vergadering heeft plaats gehad in
het jaar 2021 (omwille van coronacrisis).

1. GOEDKEUREN VERSLAG GEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 02.10.2020
De ontvanger-griffier geeft lezing van het verslag van de algemene vergadering d.d. 02.10.2020;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Enig artikel –
Goedkeuring te verlenen aan het voornoemd verslag van de algemene vergadering.

2. GOEDKEUREN REKENING DIENSTJAAR 2020 EN 2021 - DECHARGE
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 2020 en
2021;
De rekening 2020 wordt afgesloten met een balanstotaal van 996.438,60 €. De liquide middelen
bedragen 741.458,35 €, de opbrengsten van het dienstjaar 366.182,22 € en de kosten van het
dienstjaar 292.744,44 €. Het resultaat over het dienstjaar 2020 sluit af met een positief saldo van
73.437,78 euro;
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De rekening 2021 wordt afgesloten met een balanstotaal van 975.247,73 €. De liquide middelen
bedragen 722.251,59 €, de opbrengsten van het dienstjaar 352.580,68 € en de kosten van het
dienstjaar 303.123,33 €. Het resultaat over het dienstjaar 2021 sluit af met een positief saldo van
49.457,35 euro;
Aanwezige vraagt een verklaring van het verschil tussen het resultaat 2020 (73.437,76 euro) en
het resultaat 2021 (49.457,35 euro). In het dienstjaar 2020 werd het plafond ‘terugbetaling
ruimingskosten’ verhoogd met 10%. (van 163.036 naar 179.340 euro). Bij de afrekening van de
werken (uitgevoerd in dienstjaar 2019) opgemaakt in het jaar 2020 werd de verhoging ook al
toegepast. Hierdoor zit de verhoging van 10% tweemaal in het dienstjaar 2020.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
De rekening over het dienstjaar 2020 en dienstjaar 2021 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 2018 en 2019
Gelet op de belastingvoet voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2018, goedgekeurd in de
algemene vergadering van 23.03.2018;
Gelet op de belastingvoet voor de watergeschotten voor het dienstjaar 2019, goedgekeurd in de
algemene vergadering van 22.03.2019;
Gelet op de voorgelegde staten van onwaarden voor de betrokken belastingen;
Overwegende dat de staten van onwaarden tijdens de vorige bestuursvergaderingen 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 2018 en dienstjaar 2019
goed te keuren.
Artikel 2 –
De ontvanger-griffier te ontlasten van de verdere invordering van de bedragen ten belope van
een totaal van 144,49 euro voor dienstjaar 2018 en ten belope van een totaal van 79,90 euro
voor dienstjaar 2019.

4. GOEDKEUREN WATERGESCHOTTEN DIENSTJAAR 2022
Gelet op artikel 65 van de wet van 05 juli 1956, gewijzigd bij de wet van 03 juni 1957 op de
wateringen;
Gelet op artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de watering;
Gelet op artikel 33 van het huishoudelijk reglement van de watering waarin gesteld wordt dat de
minimumbelasting maximaal vijftig ten honderd van de gewone aanslagvoet per hectare kan
bedragen;
Gelet op het voorstel van het bestuur om de watergeschotten voor het dienstjaar 2022 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;
Gelet op het feit dat er voldoende financiële middelen zijn (per 31/12/2021 = 741.458,35 euro).
Indien er voor het dienstjaar 2022 geen belastingen worden geïnd, zullen alle schulden binnen 12
maanden nog kunnen voldaan worden en zullen alle ruimings-, onderhouds- en
herstellingswerken nog kunnen uitgevoerd worden. Dit blijkt uit de begroting, opgesteld door het
bestuur;
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Bij het niet-innen van belastingen voor het dienstjaar 2022 zullen er ook kosten, zoals portkosten,
drukkosten, kantoorkosten, arbeidskosten bespaard worden.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
Voor het dienstjaar 2022 zullen er éénmalig GEEN watergeschotten (belastingen) geïnd worden.
Artikel 2 –
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid.

5. PUBLIEKE GRACHTEN: OPNAME, AFSCHAFFING, VERLEGGING ERFDIENSTBAARHEIDSZONE
De algemene vergadering dient volgende wijzigingen aan de publieke grachten nog te
bekrachtigen:
1. Opname A.4.18.W148 – Buiselloop: lengte = 336 meter ter hoogte van Pastoor
Lambertzstraat – 2320 Hoogstraten, welke uitmondt in de Roeleindeloop (2° categorie – nr.
A.4.18) – beslissing voorjaarsschouwing dd. 13/06/2018 (punt 9);
2. Afschaffing A.4.04.2.W085A – Oosteneindloop: lengte = 254 meter ter hoogte van
Oosteneind 12 – 2328 Meerle, welke via de publieke gracht A.4.04.2.W085 uitmondt in de
Capuyneloop (2° categorie – nr. A.4.04.2)
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
De algemene vergadering verklaart zich akkoord met de wijzigingen (punt 1 t.e.m. punt 2) van de
publieke grachten, welke beheerd worden door de watering. De eventuele noodzakelijke
procedure om deze wijzigingen in de digitale atlas te noteren, zal opgestart worden.
Artikel 2 –
Een erfdienstbaarheidszone van 5 meter (vrij te houden zone + deponie + doorgang + plaatsing
materiaal) zal ingesteld worden langs beide zijden van deze publieke grachten, alsook het recht
van toegang naar de publieke grachten.

6. MEDEDELING/TOELICHTING RUIMINGS-, ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
DIENSTJAAR 2022
Gelet op de beslissingen van het bestuur van de watering d.d. 15.09.2021 betreffende het
uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2022-2023;
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
15.09.2021 vermoedelijke hoeveelheden zijn. De reële hoeveelheden kunnen afwijkingen
vertonen;
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 najaarsruimingen worden grotendeels uitgevoerd voor 25 december van het dienstjaar. Een
klein gedeelte wordt uitgevoerd in januari van het volgende dienstjaar;
Gelet op de beslissingen van het bestuur van de watering d.d. 15.09.2021 betreffende het
uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2022-2023, welke gelijkaardig zijn
aan de werken van het huidig dienstjaar 2021-2022;
Bij problemen en informatie over de ruimingswerken kan de sluiswachter gecontacteerd worden.
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen
Artikel 1 –
Goedkeuring te verlenen aan de besluiten van het bestuur van de watering d.d. 15.09.2021
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betreffende het uitvoeren van werken aan de waterlopen tijdens het dienstjaar 2022
Artikel 2 –
Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid.

7. GOEDKEUREN BEGROTING DIENSTJAAR 2021 EN 2022
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 2021 en 2022, opgesteld door het bestuur van de
watering;
Gelet op de beslissing van de bestuursvergadering dd. 15/09/2021 om de lening van het
Stadsbestuur Hoogstraten integraal vervroegd terug te betalen. Deze beslissing is het gevolg van
het toepassen van een negatieve rente op spaarboekjes. Hierdoor zullen de gebudgetteerde
liquide middelen (post 5) extra dalen met 69.992,23 euro;
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van heden om geen belastingen te innen
voor het dienstjaar 2022 (zie punt 4 hierboven), zal de ontwerp-begroting dienstjaar 2022,
opgesteld door het bestuur, gewijzigd worden. De ‘Opbrengsten’ en ‘Vorderingen’ zullen dalen
met 166.000 euro.
De volgende 2 opmerkingen worden genoteerd worden bij de begroting, opgesteld door het
bestuur:
• Integrale vervroegde terugbetaling lening stadsbestuur Hoogstraten t.b.v. 69.994,23 euro.
Hierdoor dient de begroting 2021 aangepast te worden: post 482 R/C Stadsbestuur
Hoogstraten = 87.492,23 (ipv 17.500,00);
• Omwille van de beslissing om geen watergeschotten te innen voor het dienstjaar 2022
(punt 4 – algemene vergadering dd. 24/03/2022) dient de begrotingspost 700 geschrapt te
worden voor dienstjaar 2022. Hierdoor zullen de begrotingspost opbrengsten en
vorderingen dalen met 166.000,00 euro.
De ontvanger-griffier geeft lezing, artikel na artikel, van de begroting voor het dienstjaar 2021 en
dienstjaar 2022.
Aanwezige wenst dezelfde opmerkingen te maken, zoals gemeld in de vorige algemene
vergadering. De begrotingsposten zijn te ruim genomen. De reden hiervoor is voor de aanwezige
bekend.
BESLUIT: met 25 stemmen voor en 1 stem onthouding
Artikel 1 –
De integrale vervroegde terugbetaling van de lening van stadsbestuur Hoogstraten ten bedrage
van 69.994,23 euro goed te keuren. Deze aanpassing aan de begroting 2021 zal opgenomen als
opmerking/toelichting bij de voorbereiding van de begroting 2021.
Artikel 2 –
De begroting 2021 goed te keuren voor een balanstotaal van 663.370,09 €. De uitgaven over het
dienstjaar 2021 goed te keuren voor een totaal van 476.622,68 €, de opbrengsten dienstjaar
2021 worden geraamd op 348.340,00 €. De gebudgetteerde liquide middelen per 31.12.2021
worden geraamd op 313.793,84 €. De begroting over dienstjaar 2021 sluit af met een negatief
resultaat van 128.282,68 euro.
Artikel 3 –
De beslissing bij agendapunt 4 (= geen belastingen voor dienstjaar 2022) zal genoteerd worden
als opmerking/toelichting op de begroting 2022, voorbereid door het bestuur.
Artikel 4 –
De begroting 2022 goed te keuren voor een balanstotaal van 546.827,44 €. De uitgaven over het
dienstjaar 2022 goed te keuren voor een totaal van 476.622,68 €, de opbrengsten dienstjaar
2022 worden geraamd op 182.340,00 €. De gebudgetteerde liquide middelen per 31.12.2022
worden geraamd op 361.831,30 €. De begroting over dienstjaar 2022 sluit af met een negatief
resultaat van 294.282,68 euro.
Artikel 5 –
De begroting 2021 en 2022 over te maken aan de toezichthoudende overheid.

Watering De Beneden Mark
Belfius BE79 0910 0161 0633

p.a. Gammel 33 - 2310 Rijkevorsel
BIC : GKCCBEBB

KBO: 0214.187.282
Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten)

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 2016),
met name: Leemans Joannes (Meerle), Tilburgs Jozef (Meer), Bolckmans Jozef (Minderhout),
Geerts Jan (Wortel), Adams Danny (Hoogstraten), Antonissen Herman (Meer), Baets Edward
(Minderhout), Elst Ruud (Meerle);
Gelet op het feit dat al deze bestuursleden zich herkiesbaar stellen;
Gelet op het feit dat ook andere personen zich verkiesbaar kunnen stellen in de plaats van de 8
hoger genoemde personen; hiervan werd duidelijk melding gemaakt op de uitnodigingsbrief voor
de algemene vergadering;
Gelet op het feit dat er geen andere kandidaturen zijn binnengekomen;
Overwegende dat de algemene vergadering wordt verzocht over te gaan tot geheime stemming;
er worden 26 stembiljetten bedeeld aan de leden van de algemene vergadering;
De kandidaat-bestuursleden bekomen volgende Ja-stemmen:
Leemans Joannes
26 stemmen
Tilburgs Jozef
26 stemmen
Bolckmans Jozef
26 stemmen
Geerts Jan
26 stemmen
Adams Danny
25 stemmen
Antonissen Herman
24 stemmen
Baets Edward
23 stemmen
Elst Ruud
26 stemmen
BESLUIT:
Artikel 1Volgende bestuursleden (her)verkozen te verklaren als bestuurslid van de watering:
Leemans Joannes (Meerle), Tilburgs Jozef (Meer), Bolckmans Jozef (Minderhout), Geerts Jan
(Wortel), Adams Danny (Hoogstraten), Antonissen Herman (Meer), Baets Edward (Minderhout),
Elst Ruud (Meerle).
Artikel 2De heer Gouverneur van de provincie Antwerpen hiervan op de hoogte te brengen.

9. VARIA EN MEDEDELINGEN
De volgende punten worden toegelicht door de ontvanger-griffier en de voorzitter.
9.a. Project Drempels tegen droogte in Hoogstraten
De partners voor dit project zijn : Regionaal landschap de Voorkempen (RLDV) – Stad
Hoogstraten - Provincie Antwerpen - Landelijke Raad Hoogstraten – Boerenbond – Boerennatuur
–Watering De Beneden Mark
Doel = Opstarten van een duurzame werking om maatregelen voor het bevorderen van
waterretentie en waterconservering te implementeren bij lokale land- en tuinbouwers via
demonstraties en voorbeeldacties in dit project.
Land- en tuinbouwers kunnen beroep doen op maatregelen (demoprojecten) op hun percelen om
water beter vast te houden. De ingrepen gaan van stuwtjes op kleine sloten over grachten rond
percelen, overstortraamwerken tot duikerafsluiters en kleinschalige dammen. Dat zijn allemaal
middelen om hemelwater meer tijd te geven om in te trekken in de bodem. Dat leidt tot een
hogere grondwatertafel en een grotere buffercapaciteit tijdens droge zomers. De maatregelen
worden financieel mede ondersteund binnen het project via Leader.
De Watering zal het contact verzorgen met de lokale land- en tuinbouwers en hen begeleiden en
adviseren bij installeren van de maatregelen.
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9.b. Uitvoeringsbesluit wet onbevaarbare waterlopen
Dit uitvoeringsbesluit werd op 28/06/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enkele
belangrijke wijzigingen:
✓ Openbaar onderzoek bij instellen, afschaffen van geklasseerde waterlopen, publieke
grachten;
✓ Technische gegevens moeten meegedeeld worden over deze waterlopen:
• Geklasseerde waterlopen: aslijn – bodembreedte -kruinbreedte – diepte bedding
• Publieke grachten: aslijn – breedte erfdienstbaarheidszone
✓ Omgevingsvergunning noodzakelijk bij dempen, verdiepen, verleggen, overwelven,
verstevigen, … van grachten;
✓ Algemeen reglement onbevaarbare waterlopen: vb. tussenafstand opgaande bomen binnen
5-meterzone bedraagt 12 meter;
✓ Onttrekking van water: melding bij tijdelijke onttrekking – machtiging bij permanente
onttrekking. De Watering heeft hiervoor een gezamenlijke licentie voor het ambtsgebied van
Watering Van Loenhout en Watering van Wuustwezel en ons ambtsgebied om de gegevens
over het onttrekkingsticket op te vragen.
✓ Digitale atlas: Deze atlas zal de wettelijke karakter van de analoge Atlas van de waterlopen
vervangen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf 01/09/2021 tot 28/02/2022
(https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas). De minister van
Omgeving dient de aangepaste digitale atlas nog goed te keuren.
Bij wijzigingen en werken aan de geklasseerde waterlopen en publieke grachten dient de
aanvrager de nodige gegevens/plannen te bezorgen aan de waterbeheerder (= Watering De
Beneden Mark), De Watering dient deze gegevens binnen de 60 dagen na uitvoering van de
werken door te geven aan de Provincie, die op hun beurt de digitale atlas zullen bijwerken.
9.c. E-loket wateronttrekkingen
Vanaf 01/01/2022 dient elke onttrekking uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten
gemeld te worden via het nieuw e-loket (www.wateronttrekking.be). In het e-loket geef je o.a.
volgende gegevens aan:
• Locatie van de onttrekking
• Via haspel of mobiele waterton
• Informatie over de pomp en debietmeter of de waterton
• Hoeveel water je denkt te onttrekken
• Waarvoor je het water zal benutten.
Na 48u zal je een onttrekkingsticket ontvangen en ten laatste 15 dagen na het verlopen van het
onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.
Er gelden een beperkt aantal vrijstellingen van aangifte.
De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen.
9.d. Voorwaarden bij omgevingsvergunningsaanvraag (ivm oppervlaktewater)
Bij een omgevingsvergunning zal de Watering o.a. volgende voorwaarden opleggen:
a) (Bouw)afstanden – erfdienstbaarheidszone van 5-meter
• 5 meter vanaf de kruin van de waterloop dient volledig vrij te worden gehouden van
voorwerpen, constructies, aanplantingen, gebouwen, …
• Afsluitingen/hagen op een afstand van 0,75 m tot 1,00 m vanaf de kruin plaatsen (of
buiten 5-meterzone). Zij mogen niet hoger zijn dan 1,50 m. Afsluitingen haaks op de
waterloop in de 5-meterzone moeten voorzien zijn van een poort van 5 meter.
• Bomen op een afstand van 0,50 tot 0,75 m vanaf de kruin plaatsen (of buiten 5meterzone) met een tussenafstand van 12 m.
• 5-meterzone dient bestand te zijn tegen het overrijden van machines tot 40 ton.
• Reliëfwijzigingen zijn verboden binnen de 5-meterzone.
• 1 meter vanaf de kruin van de waterloop mag niet bewerkt worden.
b) Werken aan waterlopen of in 5-meterzone
• Omgevingsvergunning noodzakelijk met gunstig wateradvies van de Watering.
c) Waterkwantiteit
• Verhardingen vermijden.
• Hergebruik: vb. regenwaterput volgens potentiële hergebruik.
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• Infiltratie.
• Bufferen en vertraagd afvoeren.
d) Waterkwaliteit
• Gescheiden systeem: RegenWaterAfvoerleiding (RWA) en DroogWeerAfvoerleiding
(DWA)
e) Buffer- /infiltratievoorziening
• Volume van buffer-/infiltratievoorziening dient minimaal 250 m3 (of 340 m3 bij grote
verharde oppervlakten) per hectare verharde oppervlakte groot te zijn.
• Buffervoorziening dient voorzien te zijn van een afvoerbegrenzer met constant debiet van
20 liter/seconde/hectare.
• Er mag rekening gehouden worden met hergebruik van regenwater als dit structureel en
het jaarrond is.

10. GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN
10.a. Heerlese Loop (geklasseerde waterloop nr. 4.06)
Aanwezige vraagt om geen ruimingswerken meer uit te voeren in de Heerlese Loop, vooral in de
omgeving van de bossen van Den Rooy in Meerle (Lage Rooy – Ulicotenseweg – Heerle), zodat
het regenwater meer kan opgehouden worden in het gebied of minder onttrokken wordt uit het
gebied.
Reacties: De Watering zal bekijken welke maatregelen er kunnen genomen worden (nul-beheer,
inbrengen van houtpaketten, plaatsen stuwen om te bufferen, verhogen bodem waterloop…). In
een volgende bestuursvergadering zullen de bestuursleden dit bespreken. De Heerlese Loop is
een belangrijke waterloop in ons ambtsgebied, ook het gezuiverd water van de waterzuivering
van Baarle-Hertog wordt hier afgevoerd.
10.b. Toekomst Polders & Wateringen
Aanwezige heeft geruchten opgevangen over de mogelijke afschaffingen van Polders &
Wateringen.
Reacties: Over het gezamenlijk dossier (grensaanpassing op grondgebied van Loenhout en fusie
met de Watering De Oostelijke Mark) is nog geen beslissing gevallen. De Watering heeft een
bericht ontvangen dat alle reorganisatie mbt Polders & Wateringen ‘on-hold’ zijn geplaatst.
Ondertussen heeft de algemene vergadering van Watering De Oostelijke Mark de beslissing
genomen om hun Watering op te heffen. De procedure tot opheffing is nog lopende. Dit is een
initiatief door de Watering zelf genomen en zeker niet op initiatief van een andere overheid.
De Vlaamse overheid heeft wel initiatieven genomen om de belastingbevoegdheid van Polders &
Wateringen eventueel te hervormen en ook om het waterbeheer te reorganiseren. Er zijn
geruchten om de Polders en Wateringen af te schaffen met een ambtsgebied kleiner dan 20.000
Ha. De Watering wil benadrukken dat er momenteel zeker nog geen beslissing is genomen over
de mogelijke reorganisatie van het waterbeheer, dus ook niet over eventuele afschaffing van
Polders & Wateringen.
10.c. Bomen in De Mark
Een medewerker van VMM heeft aan de sluiswachter meegedeeld dat de bomen, die in of over
de Mark gelegen zijn, niet zullen verwijderd worden, omdat dit ten goede komt van de fauna en
flora.

De voorzitter sluit de vergadering om 16:00 uur.
Aldus gedaan te Hoogstraten op datum als hierboven
De ontvanger-griffier,
Stef Vermeiren
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