
1 GEUDENS Nele 12 GOOSSENS Glenn

2 MELIS Jan 13 HUITING Eva

3 VERHEYEN Roger 14 MELIS Robby

4 TORDOOR Jos 15 SCHILDERMANS Daniella

5 TIELEMANS François 16 NEVELSTEEN Steven

6 JANSSENS Joris 17 VOUNCKX Niels

7 PEERS Mieke 18 VEN Mireille

8 VAN HAL Paula 19 VAN DE VEN Rita

9 VERACHTERT Maries 20 BRAEM Christiane

10 CONVENS Griet 21 ENGELEN Jos

11 HERMANS Bart
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“ cd Meerhout zal ervoor  
zorgen dat we ons veilig en gezond  

door onze gemeente kunnen verplaatsen  
en dat onze dorpskernen  
bewoonbaar blijven. ”

mensenmakenmeerhout

Nog op de planning
• Bekende Meerhoutenaren in de kijker door bijvoorbeeld  

culturele herdenkingsactiviteiten naar aanleiding van  
het 5-jarig overlijden Zjeff Vanuytsel in 2020.

• Verder inrichten wandelnetwerk met banken en schuilhutten.

Volgende goedlopende projecten en  
activiteiten zullen we verder ondersteunen
nieuwjaarke zoete I joggen voor beginners en gevorderden I  
sportkriebels I ski- en snowboarddag I dag van de jeugd I  
dringende noodhulp voor buitenlandse rampen I subsidies projecten 
ontwikkelingssamenwerking I de Sint komt I streekproductenmarkt I 
Meerhout Magazine I buitenspeeldag I start to tablet voor 50+-ers
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verkeer I mobiliteit I veiligheid

Aangenaam wonen in een fijn dorp. 
• Levendige woonkernen door herinrichten van dorpspleintjes  

in overleg met de bewoners. 
• Groen tot in de dorpskernen!
• Evenwicht tussen private- en sociale woningbouw.
• Een variatie van rust, groen, zorg en wonen in het binnengebied 

tussen Markt, Gasthuisstraat, Smissestraat en Molenberg.
  

Een nieuw dak boven het hoofd.
• Een vernieuwd schoolgebouw in de Schoolstraat met behoud van 

de historische gevel, verwarmd met een duurzaam warmtenet. 
• De muziekschool verhuist van de Gasthuisstraat naar  

de Schoolstraat.
• Een nieuwe invulling voor de kerkgebouwen die hun kerkelijke 

functie verliezen.
• Een hedendaagse cultuur- en ontmoetingsruimte voor Meerhout.
  

Tijd voor ontspanning.
• We zetten in op onze Meerhoutse troeven:  

groen, rust en genieten. 
• Meerdaags wandelen in het Grote Netewoud vormt een  

nieuwe toeristische trekpleister. 
• Infomomenten over natuur, erfgoed en cultuur om ons dorp  

beter te leren kennen: Meerhout voor nieuwe inwoners en  
Meerhout voor gevorderden.

• Onderzoek naar creatieve en sportieve opvangmogelijkheden 
voor kinderen tijdens de vakantie.

Onze gemeente telt 10 373 inwoners. Allemaal 
mensen met verschillende interesses, leeftijden, 
talenten, inkomens,… . Een fijne samenwerking 
tussen gemeente, inwoners, verenigingen en  
adviesraden, …, verhoogt de samenhorigheid.  
Samen leven is daardoor heel boeiend en leerrijk. 

Aangenaam samenleven is waar cd Meerhout al 
meer dan 40 jaar voor staat en blijft voor gaan.

Een groeiende gemeente vormt ook een uitdaging. 
De wereld om ons heen verandert voortdurend.

cd Meerhout gelooft dat we samen met jullie  
daarvoor oplossingen kunnen vinden. We zetten  
in op een positieve samenleving: Meerhout,  
een aangenaam dorp waar het voor iedereen  
goed is om te leven!

In deze eerste folder in een reeks van drie  
vind je een greep van de acties die wij graag  
de volgende zes jaar willen uitvoeren.
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Mobiliteit en verkeer is  
onze grootste prioriteit. 
Het overmatig gebruik van auto’s vrachtwagens en andere  
gemotoriseerde voertuigen, leidt tot onveiligheid op de weg en  
maakt onze lucht ongezond. Onze verworven mobiliteit dreigt  
letterlijk tot stilstand te komen. Door zijn goede ligging is er  
veel doorgaand verkeer in Meerhout. Dit moet worden beperkt.  
Ook onze eigen verplaatsingsgewoonten kunnen anders.

cd Meerhout zal ervoor zorgen dat we ons veilig en gezond  
door onze gemeente kunnen verplaatsen en dat onze dorpskernen 
bewoonbaar blijven. 
  

We maken een nieuw mobiliteitsplan op:
• overname van de Molsebaan waardoor het opleggen van een  

tonnagebeperking op doorgaand vrachtverkeer mogelijk wordt.
• minder doorgaand vracht- en personenvervoer en meer plaats 

voor fietsers en voetgangers.
• het opwaarderen van Veldstraat en Weversberg tot  

een veilige en groene as voor gezellig wonen en winkelen.
• nieuwe alternatieve fiets- en wandelroutes voor Schoolstraat  

en Genelaar.
• het delen van fietsen en auto’s aanbieden en promoten.
  

We zorgen voor veilige fietspaden langs de grote wegen:
• de Kiezel krijgt een verlicht fietspad. De werken zijn gestart.
• gronden worden aangekocht om de fietspaden op de  

Gestelsesteenweg en Burgemeester Adriaensenlaan te realiseren.
• de Molsebaan wordt helemaal vernieuwd, met vrijliggende  

fietspaden.
  

Trage wegen worden goed onderhouden om er beter  
en meer over te wandelen en te fietsen.

Scan en bekijk het  
volledige programma  
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