
6 jaar terug gaf je CD opnieuw de kans om Meerhout te besturen.

De lat werd meteen hoog gelegd. Dankzij jullie werd Meerhout
verdiend een vijfsterrengemeente.

Onze mandatarissen zijn dagelijks in de weer geweest om deze

kwaliteit te behouden. Met resultaat.

De belangrijkste CD-realisaties stellen we graag aan jullie voor.

Je merkt dat er heel wat positiefs is gebeurd. Uiteraard kunnen

sommige zaken nog beter … .

SAMEN VERDER!

HHHHH

u Een slagwerkklas voor Meerhout

u Bibliotheek in beweging: raadplegen en reserveren
via internet

u Introductie Cultuurpamflet

u Oog voor Heemkunde:
samenwerking en ondersteuning
Heemkundige Kring Meerhouts
Patrimonium, projecten Cinema
Retro, Slag van de Molen,
historische straatnaamborden

u Actieve Cultuurraad: gratis
Nieuwjaarsconcert - cultuurprijzen

u Kansen voor kunst: 
huisvesting TARMAC,
Meerhoutse Amateur Kunsten
(MAK), gluren bij de buren,
kunstveiling t.v.v. ‘t Volderke

u Kioskconcerten met inrichting 
ontmoetingsplaats rond kiosk

u Fotowedstrijd “Meerhout mijn gemeente”

uMeerhout Molendorp: zorg voor de molens,
organisatie molenaarscursus

u Kunst in de wijk:
beeld Mgr.Cruysberghs, 
De Gesteling, 
De Wiebelaar, 
De Zonnewijzer, 
Veilig Nest

u Fata Morgana

u Meerhout feest: 
Kattenfeesten, 
Bevrijdingsfeest

uGemeentelijke ondersteuning buurt- en wijkfeesten

uUitleenmateriaal voor verenigingen met o.a. nieuwe
partytenten

Toerisme

uNieuwe toeristische mijlpaal voor Meerhout:
wandelknooppuntennetwerk “Kempische Landduinen”

u Vernieuwde wandelmap “Wandelen in Meerhout”

u Fietsroute “Langs ’t Geleeg”

u 11 gloednieuwe Toeristische Informatie Punten tonen
toeristen de weg in Meerhout

uOpenbare drinkwaterfontein aan de kiosk

uNieuwe reeks postkaarten promoten toeristisch Meerhout

u Samenwerking met VVV-Meerhout en Vallei van de Grote
Nete voor:

• Winter- en Stabbelwandeling

• Toeristische promotie en ontwikkeling

• 3-Provinciënroute

• Schakel

u Invoering zone 30-50-70

u Variabele zone 30 aan
schoolomgevingen

uHerkenbare octopuspalen aan de scholen

u Veelvuldige snelheidscontroles

uUitbreiding en vernieuwing snelheidsdisplays en
flitscamera’s

uOntwerp aanleg
fietspad langs Kiezel
klaar

u Voorontwerp aanleg
fietspad
Gestelsesteenweg -
B. Adriaensenlaan
en herinrichting
schoolomgeving
Gestel klaar

uGratis graveren van fietsen tegen diefstal

u Kort parkeren op de parkings van de Markt

u Vernieuwde busopstapplaatsen met betere toegankelijkheid
voor rolstoelgebruikers

u Aansluiting Nikelaan aan oprittencomplex Ham klaar voor
uitvoering

u Toezegging voor proefopstelling verkeerslichten op het
kruispunt van de Markt

u Reglement op overlast door Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS)

u Netoverstijgende samenwerking en ondersteuning
(o.a. leerlingenvervoer)

u Schoolinstappertjes kunnen ‘s namiddags een dutje
doen in de buitenschoolse kinderopvang

u Schoolgebouwen vrij onderwijs in eigen beheer:
kans tot meer subsidie

u Verkeersinitiatie in de scholen

u Afronding bouw- en subsidiedossier nieuw
woonzorgcentrum met 74 woongelegenheden

u Organisatie waaier van thuiszorgdiensten: gezinszorg,
poetsdienst, warme maaltijden, nachtopvang,
klusjesdienst, uitleendienst personenalarmtoestellen,
minder mobiele centrale

u Verhuring bejaardenwoningen

u Ondersteuning seniorenraad

uMeerhout in ’t nieuw: nieuwe huisstijl

uModerne site www.meerhout.be

u Elektronische infobord voor elke parochie

u Elektronische nieuwsbrief via e-mail

uModern infoblad, jaarverslag, wegenkaart

u Nieuw Jeugdcentrum “De Kater” met
een polyvalente ruimte “De Klink” en een
repetitieruimte “De JAMbrang”

u Speelstraten kunnen voortaan ook in
Meerhout

u Speelklaar maken van de speelbossen

u Intrede van de Sint

u Reglement op aanplakken affiches

uDag van de jeugd – Clash van de jeugd
– Vrieje Vruutersviering
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Stem voor meerdere kandidaten van onze lijst.

CD

1 ENGELEN Jos
2 CORNELIS Lieve
3 VERHEYEN Roger
4 MELIS Jan
5 TORDOOR Jos
6 GEUDENS Nele
7 VAN DE WEYER Koen
8 VAN BECELAERE Gunther
9 BOVEN Mariette
10 VAN HAL Paula
11 VERAGHTERT Jef

12 VAN HERCK Hildegarde
13 WUYTS Anja
14 GOOS Karel
15 VAN GENECHTEN Veronique
16 TIELEMANS François
17 BEYENS Jana
18 CLAESSEN Erica
19 SOMMEN Ingrid
20 VAN SWEEVELT Cyriel
21 HOES Johan

www.cdmeerhout.be

u Samen aankopen kost minder:
• Zonneslag: zonnepanelen
• Tankslag: sanering stookolietanks
• Bestrijding eikenprocessierupsen
• Dakisolatie

u Sensibiliseren door deelname aan:
• Nacht van de duisternis
• Energie Infotoer
• Dag van de trage wegen
• Gratis duurzame boodschappentas voor elk gezin
• Nieuwe duurzaamheidkrant
• Info-avonden tuinieren
• Gratis energiescans
• Groene leningen

u Zorg voor groen door:
• Haagplantactie Behaag de Kempen
• Maaien van de bermen
• Jaarlijkse boomplanting
• Gratis hakselen van snoeihout

uDrevenbeheerplan garandeert de toekomst van onze
dreven

u Zonnepanelen en warmtepomp voor nieuw
administratief centrum

uNieuwe veegmachine om zwerfvuil op te ruimen
uMeerhout koploper in ondersteuning van de zwaluwen

u Verharding van Dennenbos

uHeraanleg van Bergakker

uOntdubbelde riolering en nieuwe weg
voor:

• Molenberg - Processiestraat
• Zijstraat - Halfweg

u Jaarlijks onderhoud wegen

uOndergronds brengen van laagspanningsnet
en openbare verlichting

uNieuw duurzaam administratief centrum

u Aanleg buitenomgeving gemeentelijke
werkplaatsen

uOverdekte afscheidsruimte gemeentelijke
begraafplaats

u Renovatie oude Wasserij aan de watermolen

u Renovatie van de kerkhofmuur

u Sanering Getbeek

u Investering in sociale economie met:
• De Sprong: groenonderhoud, zwerfvuilruiming

• Kringwinkel Zuiderkempen: textielrecyclage in de 
Ambachtstraat

• Energiesnoeiers: uitvoeren energiescans

• Routedokters: onderhoud fiets- en wandelnetwerk

u Samenwerking en ondersteuning M!M: Middenstand
Meerhout:

• Met Belgerinkel naar de Winkel

• Invoering Meerhoutse Cadeaubon

u Ondersteuning aan de donderdagse markt met o.a.
feest- en kerstmarkt

u Werkwinkel helpt Meerhoutse
werkzoekenden

u Aanwerving van een
intergemeentelijk
tewerkstellingscoördinator

u 138 werknemers poetsen en
strijken bij “Ten Diensten” voor 800
huishoudens

u Ruimte om te ondernemen door
bedrijventerreinen HAVEP,
110 personen tewerkgesteld,
Ambachtstraat en Nijverheidsweg,

tewerkstelling voor
240 personen

u Budget voor projecten en organisaties

uMOS-happening met wereldkeuken

uNieuwkomersdag voor alle
nationaliteiten

u Benefietactie: Meerhout beweegt ook
voor Haïti

u Budget voor dringende noodhulp

uHerstelproject Trage Wegen

u Zekerheid bieden aan zonevreemde bedrijven
en recreatie

u Planologische studie binnengebied
administratief centrum - woonzorgcentrum 
De Berk - polyvalente zaal

uNieuwe sociale verkaveling in de steigers:
Watertorenproject

uHuisvestingproject Krijthoek - Zilderij

u Bouwen van een nieuwe sporthal

u Verdere uitbouw gemeentelijk sportpark met:
• BMX-parcours
• 3 bijkomende tennisterreinen
• Aanleg parking, straatverlichting en omgeving tennis
• Atletiekpiste voortaan 
verlicht

• Omheining en 
verlichting voor 
voetbalterreinen D en E

uNieuwe sportvloer in
sportzaal Schoolstraat en
buitenschoolse
kinderopvang

uMountainbikenetwerk De Landduinen

u Viszettingen en onderhoud op gemeentelijke visvijver ’t
Gewad

u Aankoop springparcours voor paarden en pony’s

u Iedereen fit in samenwerking met plaatselijke verenigingen:
• Joggen voor beginners en gevorderden
• Wandel Mee
• Sportnamiddag voor personen met een handicap, Boccia 
en Curling

u Sportdienst organiseert samen met sportraad:
• Sportkamp
• Sportacademie

u Sportdienst promoot:
• Sport en spel voor 
senioren

• Zumbagold voor 
senioren

• Fitmix, Nordic Walking, 
BMX-initiatie

uUitleen sport- en spelmateriaal

u Info en vorming voor (sport)verenigingen

Milieu en Groendienst

Openbare werken

Tewerkstelling en Economie

Ontwikkelingssamenwerking

Ruimtelijke ordening 
en huisvesting

Sport

Welzijn en sociale zaken

Milieu en Groendienst

Openbare werken

Tewerkstelling en Economie

Ontwikkelingssamenwerking

Ruimtelijke ordening 
en huisvesting

Sport

Welzijn en sociale zaken

uUitbouw buitenschoolse kinderopvang
“De Meerkatjes” met:

• Ruimte voor namiddagslapertjes
• Tienerruimte

u Rolstoelen voor de gemeentelijke begraafplaats

uDag van de mantelzorgers

u Promotie projecten en opvoedingsondersteuning:
• Fit in je hoofd 
• Tripple P

uOndersteuning Hou-Vast

u Financiële steun voor wie het nodig heeft via o.a.:
• Leefloon
• Mazoutpremies
• Huurtoelagen

u Financiële ondersteuning:
• Thuisverzorging van bejaarden
• Thuisverzorging van gehandicapte kinderen
• Meerhoutse onthaalouders
• Geboorte- en adoptiepremie

uDefibrillator voor het Rode Kruis Meerhout

u Een uitgebouwde sociale dienst:
• Budgetbeheer
• Schuldbemiddeling
• Juridische dienstverlening
• Bedeling voedselpakketten
• Ontmoetingsruimte “De Babbelaar”

u Info- en preventiecampagnes:
• Borstkanker: voorstelling “Wintertulpen”
• Alzheimer: voorstelling “Uitgewist”
• Lachsessie voor alle vrolijke en minder vrolijke 
Meerhoutenaren
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Uw CD kandidaten willen

samen verder bouwen   

aan Meerhout…

waar het goed leven,   

wonen en werken is!


