
CD Meerhout heeft altijd een hart gehad voor het groene en landelijke karakter 

van onze gemeente.

Deze beleidsperiode is het één van de negen beleidsprioriteiten.

Om deze doelstelling te realiseren werden verschillende actieplannen voorzien:

• Versterken van de biodiversiteit en verdere uitbouw van groenzones

• Inzet op groene ruimten met het oog op vrije tijdsbeleving 

• Zorgen voor aangename verpozingruimtes in het groen

Aan deze plannen is de voorbije maanden hard gewerkt. Er werden zo liefst 1.200 bomen

en struiken aangeplant tijdens volgende initiatieven:

• De jaarlijks terugkerende boomplantdag waarbij geboortebomen worden geplant.

• In februari zijn in het bosgebied van de Engstraat door de twaalfjarigen van alle

Meerhoutse scholen dertien scholenkloempen geplant.

Een kloemp is een aanplanting van veertig boompjes

rond een herkenningspaal. Op termijn zal van elke

kloemp één grote toekomstboom met hoogwaardig

hout overblijven.

• Langs Vogelspoel, Veedijk, Lemmensshoefstraat,

Hepmansbossen en Smissestraat werden een twintigtal

afgestorven bomen vervangen.

• Na de heraanleg van de voetpaden werden langs

Kruisenpad en Vloei 19 olmen en langs Vloei 11

lindebomen geplant.

• Het in de vorige legislatuur opgestelde dreven-

beheerplan wordt verder uitgevoerd om mooie en

gezonde dreven voor de volgende generaties te

garanderen: langs Gestelbeemden werden 68 grauwe

abelen geplant en in de Dijkstraat 136 beuken. 

Veiligheidsmaatregelen Markt
De parking naast de kiosk op de Markt werd

veel als sluipweg gebruikt om de verkeerslichten

op de Markt te vermijden. Bovendien gebeurde

dit meestal met ongepast hoge snelheid.

Hierdoor ontstonden regelmatig gevaarlijke

situaties voor de gebruikers van de parking.

Om de veiligheid te vergroten worden in de loop

van mei maatregelen genomen om het

sluipverkeer onmogelijk te maken.

Recente groenaanplantingen 
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Nieuw bufferbekken aan het Gewad
Het grootste deel van het rioolwater van Meerhout

wordt via het pompstation aan het Gewad

verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie in

Mol. Bij hevige of langdurige regen kon het

pompstation de toevoer niet verwerken en trad

het overstort in werking. Hierdoor belandde een

deel ongezuiverd rioolwater in de Grote Nete.

Om dit te voorkomen heeft Aquafin een dubbel

project uitgevoerd. Eerst is de pompcapaciteit van

het pompstation verdubbeld. Nadien is er naast

het pompstation een bergbezinkingsbekken van

maar liefst 1.247 m³ gebouwd. Als het nu erg lang

of hard regent, wordt het teveel aan rioolwater

hierin tijdelijk gestockeerd. Hierdoor komt er heel

wat minder rioolwater in de natuur terecht.

Bovendien is er op het bekken een parking voor

18 voertuigen aangelegd. 

Een erg mooie surplus voor de vele wandelaars, fietsers en vissers!
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Stralend dynamisme is

de boodschap!
Sinds begin vorig jaar ben ik OCMW-voorzitter en

schepen voor o.a. welzijn. Daardoor kan ik mee het

verschil maken in het leven van mensen die op de

een of de andere manier behoefte hebben aan

stabiliteit. Die uitdaging aangaan, betekende voor

mij een hele ommezwaai in mijn leven. Ik kreeg de

kans om als jonge vrouw mee het beleid te maken

op die specifieke welzijnsthema’s. 

Een realistische kijk, een vleugje humor en de wil

om door te zetten: dat zijn mijn tools om ervoor te

gaan. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat je met

een glimlach zoveel meer kan bereiken. Stralend

dynamisme is de boodschap!

Meer info op www.cdmeerhout.be

Nele Geudens, 34 jaar
Nieuwstraat 24, Meerhout
2 kindjes, Daan (6) en Mila (2,5)
getrouwd met Jan Boons

Vlaams Parlement


