MAK-fototentoonstelling trekpleister op de markt
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Nog op de planning.
• Invoeren tegemoetkoming Buzzy Pass voor de scholieren.
• Plan opmaken zodat gemeentelijk kleuteronderwijs en
buitenschoolse kinderopvang een plaats krijgen kort bij
de gemeentelijke school in de Schoolstraat.
• Renovatie voetbalkantine en looppiste.
• Invoering welzijnsgerichte samenlevingswerking.

Volgende goedlopende projecten en
activiteiten gaan we verder ondersteunen.
huis van het kind I dag van de trage weg I subsidies buurt- en wijkfeesten I
groepsaankoop groene energie I jeugdboekenweek I aangepast vervoer I
Meerhoutse Amateur Kunsten I verkeersdag I sportkamp I rolmobiel I
wijkwerken I subsidies voor verenigingen I zwerfkattenproject I
ondersteuning netheidsverantwoordelijken I
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GEUDENS Nele
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GOOSSENS Glenn

2

MELIS Jan
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HUITING Eva

3

VERHEYEN Roger
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MELIS Robby

4

TORDOOR Jos
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SCHILDERMANS Daniella

5

TIELEMANS François
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NEVELSTEEN Steven

6

JANSSENS Joris
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VOUNCKX Niels

7

PEERS Mieke
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VEN Mireille

8

VAN HAL Paula
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VAN DE VEN Rita

9

VERACHTERT Maries

20 BRAEM Christiane
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CONVENS Griet
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HERMANS Bart

ENGELEN Jos
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sportkamp voor de Meerhoutse kinderen

samen verder
“ Nog meer aandacht voor

groen en duurzaamheid bij alles
wat we doen, is hoogst noodzakelijk.
cd Meerhout trekt die kaart!

”

www.cdmeerhout.be
/cd Meerhout

mensenmakenmeerhout

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

groen I duurzaamheid
laadpunten voor elektrische wagens

vernieuwing Molsebaan en Molenstraat

Meerhout is een fijn dorp om in te wonen.
Dat willen we in de toekomst zo houden.
Kinderen hebben recht op een mooie start
van hun leven. Jongeren hebben een toekomst
nodig die hen alle kansen geeft. Volwassenen
kunnen in een veilige en aangename omgeving
samen leven. Senioren verdienen het om
waardig oud te worden.
Daarom is het nodig om verder actie te
ondernemen, om zorg te dragen voor elkaar
en de omgeving. Vandaag maken we onze
wereld van morgen.
Heel wat projecten zijn in voorbereiding,
staan in de steigers of zijn in uitvoering.
cd Meerhout krijgt graag de kans om dit werk
verder te zetten. Dankzij jullie hebben we
bestuurservaring en kennis om Meerhout
de toekomst in te loodsen.
In deze derde en laatste folder vind je
een deel van de projecten die we de volgende
zes jaar willen realiseren. Op onze website
vind je het volledige beleidsprogramma.

folder 1:

samen leven

dreven, bermen en houtkanten beheren

Meerhout is groen en blijft groen

subsidies voor buurt- en wijkfeesten

Meerhout is groen en wordt groener.

Op weg naar een duurzame gemeente.

Meerhout is een typische plattelandsgemeente met veel open
ruimte, plaats voor landbouw en natuur en groen tot in
de dorpskernen. Dat willen we zo houden en versterken.
Onze leefomgeving is uitermate belangrijk voor ons welzijn.
De natuur zorgt voor zuurstof en rust.

• Een beheerplan voor houtkanten en landschap opstellen met het
doel in biomassa te voorzien voor de verwarming van gebouwen.
• Straatverlichting en verlichting van openbare gebouwen
omschakelen naar ledverlichting.
• Park achter gemeentehuis onderhoudsvriendelijk inrichten.

De klimaatsverandering laat zich ook in Meerhout voelen.
Een andere manier van leven dringt zich op. Nog meer aandacht
voor groen en duurzaamheid bij alles wat we doen, is daarom
hoogst noodzakelijk. cd Meerhout trekt die kaart!

• Voorzien in laadpunten voor elektrische wagens.
• Zonnepanelen op openbare gebouwen installeren.
• Sensibiliseren rond waterbesparende maatregelen.

• De bomen van morgen planten we nu.
• Kerkhof in het centrum geleidelijk omvormen tot park.
• Jaarlijkse boomplantdag voor de pasgeboren kindjes.
• Onderhoudsvriendelijk groenbeleid voor aangename straten
en buurtpleintjes.
• Dreven, bermen en houtkanten beheren met oog
voor biodiversiteit.

Wonen.
• Bouwrichtlijnen evalueren en bijsturen.
• Aanpassing op het reglement van onbebouwde percelen
om vrijstelling in functie van kinderen te voorzien.
• Aanslagvoet gemeentebelastingen en opcentiemen onroerende
voorheffing worden niet verhoogd.

Dienstverlening.

Werken aan een betere omgeving.

• Een betere communicatie door uitbreiding van sociale media
en een klantvriendelijker e-loket als aanvulling aan
de huidige dienstverlening.

• Goed waterbeheer door het opvolgen van het onderhoud
van grachten en waterlopen.

• Bibliotheek en het archief van de heemkundige kring komen
op één locatie om de informatie bij elkaar te brengen.

• Een volledige vernieuwing van de Molsebaan en Molenstraat tot
aan de Kloosterstraat met middelen van de hogere overheid.

• IJveren voor een aanpassing aan de weegbrug zodat
het containerpark toegankelijker wordt.

• Een nieuwe riolering voor de Molsebaan
en de zijstraten.
Scan en
bekijk het
volledige
programma
<<

folder 2:

samen werken

• Aanpassen van de riolering
langs de Gestelsesteenweg aan
de huidige normen.

folder 3:

samen verder

