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Samenstelling Gemeenteraad 



Samenstelling College 
• Burgemeester: Jos Engelen: Veiligheid, Burgerlijke Stand, Personeel,   

       Public Relations, Financiën, Ruimtelijke Ordening 
 

• 1e Schepen: Fons Hannes: Openbare Werken, Groendienst, Milieu 
 

• 2e Schepen: Jan Melis: Cultuur, Toerisme, Onderwijs, Tewerkstelling,   
           Communicatie en ICT 
 

• 3e Schepen: Roger Verheyen: Sport, Verkeer, Landbouw, Huisvesting 
 

• 4e Schepen: Luc Lievens: Senioren, Jeugd, Ontwikkelingssamenwerking 
 

• 5e Schepen: Nele Geudens: OCMW-Voorzitster, Welzijn, Middenstand en 
             Lokale economie, Gelijke kansen. 



Algemeen 

• Verhuis naar nieuw administratief centrum 

• Bouw nieuw woonzorgcentrum 

• Afwerken en in gebruik nemen nieuwe sporthal – Uitwerken 
beheerstructuur 

• Opwaardering polyvalente zaal tot cultuurzaal  

• Fietspaden “Kiezel”, “Burg. Adriaensenlaan – 
Gestelsesteenweg” en “Schoolstraat” 

• Planning inrichting “Genelaar” 

• Streven naar busverbinding naar Mol 



Algemeen 

• Geen doorgaand vrachtverkeer in Veldstraat, Weversberg, 
Burg. Adriaensenlaan en Gestelsesteenweg 

• Plan herinrichting "Veldstraat – Weversberg" 

• Infopunt voor toerisme en natuur aan de Watermolen 

• Fiets- en wandelbruggetjes 

• Sociale huisvestingsprojecten 

• Mogelijkheid onderzoeken naar ruimte voor burgerlijke 
uitvaarten  



Algemeen 

• Evaluatie en herwaardering van adviesraden en 
subsidiereglementen 

• Versterking bestuurskracht verenigingen 

• Meten van de werkdruk personeel 



Veiligheid 

We willen prioritair de veiligheid van iedereen garanderen. 

 

Dit willen we bekomen door: 

een goed werkend politieapparaat met een duidelijke 
taakomschrijving voor de politiediensten en wijkagenten en 

politie in de straat 

  

We gaan voor een preventief beleid gevolgd door een streng 
handhavingsbeleid met een kordater en krachtiger optreden van 

de politie. 



Veiligheid 

 

Inbraakpreventie en overlast beboeten door de gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS) zijn een aandachtspunt. 

  

Organiseren van gesprekken met de buurt, het politiecafé en het 
gebruik van sociale media in politiewerk moet deel uitmaken van 

de communicatie met de burger. 



Verkeer - mobiliteit 

• Blijven ijveren voor een maximale bereikbaarheid via 
openbaar vervoer met aandacht voor een betere 
busverbindingen naar Mol 

• We willen verder werken aan een veilig en leefbaar centrum 
door: 
– Proefopstelling van verkeerslichten op het kruispunt van de Markt 

– Evaluatie van de ingevoerde ‘Blauwe Zone’ in overleg met handelaars 
en buurtbewoners  

– Veldstraat en Weversberg in gemeentelijk beheer brengen (i.p.v. 
gewestweg) en tonnagebeperking invoeren om zo het Zwaar vervoer 
in de dorpskern verminderen 

 



Verkeer - mobiliteit 
• We willen verder werken aan een veilig en leefbaar Meerhout 

door: 
– De rechtstreekse ontsluiting bedrijventerrein Langvoort via Nike naar 

oprit Ham 

– Het bekomen van een tonnagebeperking Molsebaan 

– Controles op overdreven snelheid en tonnagebeperking 

– Aanpassen van oversteekplaatsen voor voetgangers 

– Herstel en heraanleg voetpaden  

– Het gevoerde parkeerbeleid handhaven  

– Plaatsen overdekte fietsstallingen op strategische plaatsen 

– Promoten en onderhouden van trage wegen/fietsroutes van en naar 
de scholen 

– Promoten van parkeermogelijkheden 



Openbare werken 

• Realisatie van de fietspaden Kiezel en Adriaensenlaan-
Gestelsesteenweg en Schoolstraat  

• Planning inrichting “Genelaar” 

• Herinrichting van alle schoolomgevingen naar Veilige 
schoolomgeving 

• Vernieuwen speelplaats in de school “De Duizendpoot” en 
renovatie schoolgebouw in de Schoolstraat 

• Een plan voor de herinrichting en herwaardering van de as 
Veldstraat – Weversberg 



Openbare werken 

• Uitbouwen en inrichten van het parkgebied in de omgeving 
van het woonzorgcentrum en het gemeentehuis.  

• Herwaarderen oude begraafplaatsen 

• Bij infrastructuurwerken aandacht voor de zwakke 
weggebruiker, ook de rolstoelgebruiker 



Groendienst 

• Behoud en vernieuwing van onze dreven via het 
drevenbeheerplan 

• Inventariseren en opstellen beheersplan voor de ruiming van 
grachten en beken 

• Opmaak van een bermbeheersplan 

• Onderhoudsvriendelijk groenbeleid voor aangename 
woonwijken en straten 

• Onderhoudsvriendelijk maken van de gemeentelijke 
begraafplaats  

• Aanleg en aanplanting nieuw gedeelte begraafplaats 

 



Groendienst 

• Meer aanplantingen doen in functie van de honingbijen 

• Het trage wegennetwerk afwerken, inventariseren en in het 
nodige onderhoud voorzien 

• Goed onderhoud trage wegen, fiets- en voetpaden 

• Uitrusting groendienst moderniseren met een efficiënter 
machinepark 

 



Leefmilieu 

 

• Energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen verlagen 
door energiescans en gepaste maatregelen. 

• Voeren van een duurzaam aankoopbeleid door de gemeente 

• Energie infotour organiseren per parochie 

• Energiescans: meer investeren naar (dak)isolatie toe, door 
samenaankoop op te starten 

• Energiejacht: een systeem opzetten voor sensibilisatie, acties 
en tips, uitleen energiemeter , groepsaankopen energie enz. 

 



Leefmilieu 

• Info over subsidie voor soortenbescherming (zwaluwen, 
vleermuizen…), kleine landschapselementen of streekeigen 
soorten 

• Verwijderen van ongebruikte stookolietanks 

• Afvalarme evenementen promoten 

• Deelname opruimacties ZAPPA (Zwerfvuilacties voor een 
propere provincie Antwerpen) 

• Optreden tegen sluikstorten en sluikstoken 

 

 



Leefmilieu 

• Beheersing van de kosten voor afvalverwerking, met in 
gedachte “de vervuiler betaalt” en met sociale correctie 

• Modernisering en uitbreiding van het containerpark 

• Studie en mogelijk saneren van de stortplaats Biezenhoed en 
andere voormalige gemeentelijke stortplaatsen 

 

• Thuiscomposteren: aanmoedigen en opleiding 

• Tweemaal per jaar gratis snoeihout afleveren op 
containerpark 

 



Landbouw 

• Deelname aan en ondersteunen van projecten voor 
plattelandsontwikkeling (oa LEADER) 

 

• Ondersteuning Landbouw door zekerheid te geven over de 
landbouwgrond 

 

• Een goede waterhuishouding en leefomgeving waarborgen 



OCMW - Welzijn 

• Bouw van een nieuw woonzorgcentrum met 74 kamers 

• Voorzien van serviceflats = bejaardenwoningen met 
assistentie van de zorg 

• Voorzien in een professioneel dagverblijf 

  

• Oprichting van een lokaal dienstencentrum in het huidige 
gebouw van het woonzorgcentrum, gecombineerd met een 
sociaal restaurant 



OCMW - Welzijn 

• Zo lang mogelijk in thuiszorg investeren: gezinszorg, 
poetsdienst, warme maaltijden, klusjesdienst, kortverblijf in 
het woonzorgcentrum, nachtopvang en personenalarm 

 

• Behoud van financiële middelen voor premies mantelzorg, 
hulp aan bejaarden, zorgverzekering 

  



OCMW - Welzijn 

• Ondersteuning van alle kinderopvanginitiatieven en 
beginnende onthaalouders. 

• Blijven investeren in de Buitenschoolse Kinderopvang 
(Meerkatjes), waarvan o.a. de buitenomgeving nog 
heringericht moet worden 

• Financiële ondersteuning van de erkende onthaalmoeders, 
zodat de peuters in een huiselijke kring hun eerste jaren 
kunnen beleven 

 



OCMW - Welzijn 

 

• Ondersteuning vzw Hou-Vast, een Welzijnsschakel gehuisvest 
in de pastorie van Zittaart 

• Ondersteuning Hoofdstukken, een welzijnsgroep binnen de 
gemeentelijke bibliotheek 

 

• Aanbod van Tripple P en andere vormingen rond 
opvoedingsondersteuning 

• Huiswerkbegeleiding 



OCMW - Welzijn 

 

• Aangepast vervoer voor minder mobiele mensen 

• Sociale (mobiele) kruidenier i.p.v. voedselbedeling 

• Ondersteuning aan gezondheidscampagnes 

• Mogelijkheid tot overleg met alle opvanginitiatieven in onze 
gemeente 



Tewerkstelling 

• Ondersteuning tewerkstellingscoördinator i.s.m. de 
Werkwinkel als spil in het tewerkstellingsbeleid voor 
Meerhout-Laakdal-Geel. 
– Verdere investering in sociale economie met 

– De Sprong: groenonderhoud, zwerfvuilruiming, sneeuwruimen 

– Kringwinkel Zuiderkempen: textielrecyclage in de Ambachtstraat 

– Energiesnoeiers: uitvoeren energiescans 

– Routedokters: onderhoud fiets- en wandelnetwerk 

– Ten diensten: partner in poetsdienst en strijkatelier 



Tewerkstelling 

• Sociale economie in Meerhout blijven promoten = lokale 
tewerkstelling 

• Gemeentelijk aanspreekpunt lokale economie en 
middenstand verder uitbouwen 



Middenstand en lokale economie 

• Regelmatig overleg met ondernemers en handelaars 

• Ondersteuning lokale evenementen, o.a. braderij, feestmarkt 

• Gratis parkings in de buurt van handelszaken wel beperkt in 
tijd 

• Goede communicatie bij wegenwerken (maximale garantie 
voor bereikbaarheid en bewegwijzering) 

• Streekproducten als nieuwe wind binnen het productgamma 
promoten 



Huisvesting 

• (Ver)bouwers mogen rekenen op een snelle bouwvergunning 
en informatie over duurzaam bouwen 

 

• Zorgen voor betaalbaar wonen door samenwerking met 
sociale huisvestigingsmaatschappijen. IOK, Kleine 
Landeigendom en Geelse huisvesting. 

 

• Bouwen van bejaardenwoningen 



Huisvesting 

 

• Inrichting van een gemeentelijk woonloket voor 
ondersteuning bij aanpassing van je woning 

 

• Maatregelen tegen leegstand en verkrotting moeten 
gehandhaafd blijven 



Onderwijs 

• Aandacht voor samenwerking en ondersteuning van al de 
Meerhoutse scholen 
– Gezamenlijk busvervoer 

– Dag van de Meerhoutse Scholen 

– Financiële tussenkomst middagbewaking 

– Inzet van toezichters op gevaarlijke punten 

– Uitbouw samenwerking muziekschool met participatie in de lokale 
initiatieven 

– Jaarlijkse politie- en preventieoefening 



Onderwijs 

• Investeren - Modernisering van het gemeentelijk onderwijs 
met: 
– Aandacht voor vernieuwing schoolmateriaal door bv. Smartbord 

– Aandacht voor milieuzorgsystemen op school 

– Blauwe week – alles in teken van water 

 

• Studie om buitenschoolse kinderopvang in de scholen zelf te 
realiseren  
 



Sport 

• Meerhout blijven promoten als een actieve “sport-voor-
allen”-gemeente : 
– Een goed beheer van de nieuwe sporthal 

– Sportevenementen voor senioren en personen met een beperking 
promoten 

– Goed onderhouden Wandel- en fietsknooppunten,  

– Verder uitbouwen van de Mountainbikeroute  

– Een paarden- en mennersroute door Meerhout 

– Onderhouden gemeentelijke visvijver 

– Het ondersteunen van themawandelingen 

 



Sport 

• Nieuwe sportconvenant waarbij het kattenstadion in handen 
komt van Meerhoutse sportverenigingen 

• Renovatie bestaande kattenstadion, vooral kleedkamers en 
sanitair 

• Evaluatie van verlichte looppiste 

• Invoeren van een sportpas  



Ontwikkelingssamenwerking 

 

• De werking van de Meerhoutse Ontwikkelingssamenwerking 
(MOS) blijven ondersteunen! 

 

• Herbekijken invulling van de MOS dag  

 

• Jaarlijks de gemeentelijke bijdrage voor eventuele rampen ter 
beschikking blijven stellen 



Senioren 

• Maximale ondersteuning verenigingen en seniorenraad 

 

• Iedereen mee met de computer en internet 

 

• Integratie van senioren en medioren in sport- en 
socioculturele verenigingen  

 

• Ondersteunen van initiatieven die de vereenzaming van 
senioren tegen gaan  



Jeugd 

• Jeugdwerking en jeugdkampen blijven ondersteunen 

• Brandveiligheid van jeugdlokalen ondersteunen door 
keuringen en renteloze leningen 

• Speelbossen blijven onderhouden en bevragen naar gebruik 
zodat een gepast aantal blijft bestaan. 

• Begeleiden van organisatoren van evenementen (o.a. 
veiligheid, materiaalaanvragen,…) 

• Gemeentelijk jeugdaanbod vergroten door bv. organisatie van 
roefel, swap en grabbel 

• Inschakeling ambtenaar binnen de dienst vrije tijd, voor jeugd 

 



Jeugd 

• Kidscafé: openstellen jeugdhuizen met gezelschapsspelen 

• Zinvolle vakantiejobs voor jongeren aanbieden in 
vakantieperiodes  

• Jeugdhuis De Kater: dé plek voor onze jeugd en 
jeugdverenigingen 

• Nieuw concept ivm beheer en gebruik van het gebouw 
Jeugdhuis De Kater ontwikkelen. Gebruiksreglement herzien, 
geen exclusiviteit meer voor de jeugd, gebouw beter 
benutten. Vereenvoudiging van reglementen terzake.  

 



Cultuur 

Iedereen moet de kans krijgt deel te nemen aan cultuur. 
Hiervoor voorzien we verder in de financiële en materiële 
ondersteuning van de socio-culturele verenigingen en de 

cultuurraad. 

 

 Ondersteuning van de Heemkundige Kring Meerhouts 
Patrimonium en erfgoedvereniging k.ERF met het opzetten van 
erfgoedprojecten waaronder herdenking 100 jaar WOI (Grote 

Oorlog) 

  



Cultuur 

We willen verder investeren in Kunst in de wijk en blijvende 
steun en promotie geven aan onze amateurkunstenaars via 

project MAK, huisvesting TARMAC en fotowedstrijden 

 

 Zorg en onderhoud van onze monumenten: de kapel van het 
Heilig Graf en de pastorij van het Centrum en behoud van het 

levende molenpatrimonium, de kapelletjes … 

 

Samen denken over de (her)bestemming van onze kerken 

  



Cultuur 

Blijven investeren in een actuele collectie voor de bib en een 
moderne werking door ontwikkeling van een afdeling 

audiovisuele media 

 

 We gaan voor verdere steun aan buurt- en wijkfeesten. 

 

voor Kattenfeesten, Kioskconcerten, Feestmarkt, 
Nieuwjaarsconcerten blijven ondersteunen. Meerhout danst!: 

dansplezier rond de kiosk met oog voor lokaal talent en 
gepromoot door het cultuurpamflet 

  



Cultuur 

We willen bijkomend werken aan: 

• De verder opwaarderen van het vrijwilligerswerk 

• De ondersteuning van onze muziekverenigingen 

• Invoering van een cultuurpas 

 



Toerisme 

• Gerestaureerde Wasserij naast de Watermolen uitbouwen als 
infopunt voor toerisme en natuur - met belangrijke financiële 
steun van andere overheden 

• Uitbouwen van het wandelknooppuntennetwerk met o.a. 
schuilhuisjes, picknickplaatsen 

• Ontbrekende schakels realiseren door o.a. fietsen 
wandelbruggen 

• Bijkomende knooppunten op het fietsnetwerk in Meerhout 

 



Toerisme 

• Project Trage Wegen verder afwerken en opmaken van een 
tragewegenkaart 

• Toeristische infopunten bij horeca en middenstand verder 
ontwikkelen 

• Aandacht voor nieuwe tendensen o.a. fietsoplaadpunten, 
geocach, digitale infoverstrekking en GPS 

 



Voorstelling bestuursakkoord 
CD-SPa 

Donderdag 13 december 2012 


