
hoe stem ik voor mijn cd-kandidaten?
digitaal stemmen in 12 stappen

Nog op de planning
• Prinskensmolen wordt gerenoveerd met geld van de hogere  

overheid.

• Stappen blijven zetten in de restauratiedossiers van 
geklasseerde gebouwen zoals de kapel van’t Graf en oude pastorij. 
(huidige locatie Tarmac)

• Blijven zorgen voor goed onderhouden wegen.

Volgende goedlopende projecten en  
activiteiten zullen we verder ondersteunen
cultuurprijsuitreiking I Roefel I ronde van Meerhout I sportacademie I 
kioskconcerten I motor-instapdag I sportlaureatenviering I  
Drieprovinciënroute I 80-plussers ontmoeten elkaar I Fosterfietsen 
voor werkzoekenden I werkgroep mindervaliden I Stabbelwandeling I  
nacht van de duisternis I zwerfvuilactie I gratis hakseldagen I  
winterwandeling

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

GEMEENTERAAD

cd-Meerhout

Prinskensmolen wordt gerenoveerd

mensenmakenmeerhout

www.cdmeerhout.be 
 /cd Meerhout

samen werken
“ cd Meerhout kiest ervoor  

om samen te werken met burgers  
en verenigingen. We overleggen  

regelmatig om de vinger aan  
de pols te houden.  ”

folder 1: samen leven I folder 2: samen werken I folder 3: samen verder  

aanleg van de verlichte fietspaden op de Kiezel zijn gestart
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je kan voor meerdere kandidaten van 
ons cd-team stemmen



verenigingen I samenwerken I ondernemen

Blik gericht over Meerhoutse  
grenzen heen.
• Wij wensen onze eigenheid te bewaren, dus samenwerken met  

andere gemeenten wel, fusioneren niet! 

• Blijven inzetten op bestaande samenwerkingen die middelen  
en personeel naar Meerhout laten vloeien zoals Sportregio  
Zuiderkempen en erfgoedcel k.ERF, … . We houden de ogen  
open voor nieuwe kansen.

Kansen op ondernemen.
• Tewerkstelling creëren door verdere ontwikkeling van het  

bedrijventerrein ‘Zeggeman’ in Zittaart met aandacht voor  
het behoud van een aangename woonomgeving.

• Ondersteuning van startende ondernemers. 

• Leegstand van winkelpanden verminderen in de handelskern.

• Gratis parkeren ter ondersteuning van horeca en handel blijft behouden.

• Cadeaubon terug invoeren zonder kosten voor de handelaars.

Iedereen draagt zijn steentje bij.
• Zorgen voor naleving van reglementen door onder andere  

cameratoezicht en meer controles op bijvoorbeeld sluikstorten 
en fout parkeren.

• De bestaande buurtinformatienetwerken, die onregelmatigheden  
melden, versterken en ondersteunen.

• Projecten zoals het herinrichten van buurtpleintjes realiseren  
na inspraak van bewoners.

zomerse kioskconcerten wegen blijven goed onderhouden speelruimte in een groene omgevingsamenwerken met andere gemeenten wel, fusioneren niet!

folder 1: samen leven folder 2: samen werken folder 3: samen verder

Elke inwoner maakt deel uit van ons dorp.  
We hebben iedereen nodig om  
onze samenleving aangenaam te houden.  
Iedereen draagt zijn steentje bij.

cd Meerhout is ervan overtuigd dat samen- 
werken veel krachtiger is dan alleen handelen. 
Door de koppen bij elkaar te steken, komen  
ideeën boven en borrelt creativiteit op.  
Door de handen in elkaar te slaan wordt  
het werk lichter. Samen krijgen we  
projecten gerealiseerd. Wat we samen doen,  
doen we beter!

In deze tweede folder, in een reeks van drie,  
brengen we een overzicht van beleidspunten 
waarop we de volgende zes jaar graag  
willen inzetten.

Scan en bekijk het  
volledige programma  

>>

Samen met de verenigingen  
Meerhout maken.
Verenigingen zijn het cement van onze levendige gemeente.  
De meer dan 100 Meerhoutse verenigingen brengen mensen samen. 
Door de vele contacten weten zij goed wat de noden zijn van  
onze burgers op gebied van zorg voor anderen, sport, jeugd,  
cultuur, ontwikkelingssamenwerking, natuur, senioren, toerisme, 
heemkunde, … . 

In verenigingen krijgen mensen kansen om te leren, te ontspannen, 
een zinvolle tijdsbesteding te hebben en mensen te ontmoeten.  
Deel uitmaken van het sociaal leven maakt mensen gelukkiger.

cd Meerhout kiest ervoor om samen te werken met de verenigingen. 
We overleggen regelmatig met hen om de vinger aan de pols te  
houden. De verenigingen kunnen op onze steun blijven rekenen.

• Behoud van werkingssubsidies, uitleenmateriaal,  
vervoerssubsidies, betaalbare infrastructuur, … 

• Een klantvriendelijk online reservatiesysteem om makkelijk  
materiaal te ontlenen en gemeentelijke zalen zoals cafetaria  
‘de∙BOS∙kant∙in’ of de repetitieruimte in het jeugdcentrum  
te reserveren.

• Extra nadarhekken worden aangekocht.

• Podiumbakken worden aangevuld volgens behoeften en  
worden beter onderhouden.


