
Veilig in het verkeer.

• Verkeerslichten op de Markt maken het over- 
steken voor alle weggebruikers gemakkelijker.

• Verlichte zebrapaden in de schoolomgevingen 
maken veilig oversteken mogelijk.

• In samenspraak met bewoners, school en  
ouderraad wordt een veilige schoolomgeving  
in de Baleman ingericht.

• Door een tonnagebeperking op 75% van  
onze wegen is het doorgaand vrachtvervoer 
verminderd.

• Door de aanleg van de rotonde op het  
kruispunt Schoolstraat - Genelaar werd een 
gevaarlijke verkeerssituatie weggewerkt.

• Na jarenlange voorbereiding is de aanleg van 
het verlicht en vrijliggend fietspad aan de Kiezel 
gestart, inclusief nieuwe riolering en wegdek.

• De aanleg van fietspaden aan Gestelsesteenweg  
en Burg. Adriaensenlaan is in voorbereiding.  
De opmetingen zijn gestart en afbeeldingen  
‘fietsers op de rijbaan’ maken bestuurders 
attent op de aanwezigheid van fietsers en de 
plaats die ze op de rijbaan moeten innemen.

Heen en weer in Meerhout.

• Een overname van de Molsebaan door  
de gemeente is in voorbereiding en zal zorgen 
voor minder vrachtwagens door Meerhout.

• Met de trage wegenkaart ontdekken mensen  
nieuwe paadjes om veiliger en in alle rust  
op hun plaats te geraken.

• Samen met burgers nadenken over ‘Mobiliteit  
in Meerhout’ vormt het begin van een nieuw 
mobiliteitsplan.

• Nieuwe aansluiting fietspad Nikelaan op  
Meerhoutstraat richting Gestel verhoogt de 
fietsvriendelijkheid naar het bedrijventerrein.

samen leven
Een nieuw dak boven het hoofd.

• Een nieuw duurzaam gemeentehuis geeft ook 
ruimte voor cultuur, zoals tentoonstellingen en 
schoolvoorstellingen.

• Een nieuw hedendaags rusthuis vormt een thuis 
voor 74 zorgbehoevende bejaarden.

• Een dagopvang werd opgestart voor een  
waardige oude dag.

• Vele verenigingen nemen hun intrek in de 
nieuwe, modern uitgeruste en goed gebruikte 
sporthal.

• Meer dan 50 sociale woningen worden 
gerealiseerd in de Gasthuisstraat, Beerstraat  
en Watertorenstraat.

• Het nieuwe leescafé in de bib is een mooie  
ontmoetingsplaats en vormt de aanzet naar  
de bibliotheek van de toekomst.

Werken aan gezondheid.

• Samen werken aan een gezond Meerhout  
door promotie van verschillende gezondheids-
initiatieven, zoals de actie stoppen met roken, 
10000-stappen uitdagingen, hartvriendelijke 
gemeente en andere.

Vrije tijd met verschillende  
accenten.

• Het sportkamp, 80-plussers ontmoeten elkaar, 
Meerhoutse Amateur Kunsten zijn maar enkele 
gemeentelijke initiatieven die mensen in een 
ontspannen sfeer bij elkaar brengen.

• Elke donderdag is er een gezellige markt met 
regelmatig leuke acties.

• 100 jaar WOI werd waardig herdacht met  
het project ‘Meerhoutse Klaprozen’.

Lokale en bovenlokale  
verenigingen bouwen mee aan  
projecten en activiteiten.

• De Kattenfeesten zijn voor iedere Meerhoutenaar, 
een mooi dorpsfeest door samenwerking van  
gemeente, verenigingen en lokale horeca.

• Sportclub en gemeente investeren samen in  
nieuwe ingebouwde fast track.

• Openlucht fototentoonstelling siert ganse  
zomer het marktplein.

Ondersteuning aan verenigingen 
voor een hecht sociaal weefsel  
in Meerhout.

• Reglementen worden vereenvoudigd zodat  
verenigingen beter ondersteund worden.

• Renteloze leningen, als aanmoediging voor  
vernieuwing jeugdlokalen, worden goed gebruikt.

• De verhoogde bijdrage voor kampvervoer  
ondersteunt de jeugdverenigingen.

• Adviesraden en beheerscomites worden  
ondersteund.

samen werken
De handen in elkaar slaan.

• Meerhout gaat de strijd aan tegen kinder- 
armoede door acties zoals een weggeefkast 
met speelgoed en gratis zwemlessen voor  
kinderen van kansarme gezinnen.

• Gelijke kansen voor alle kinderen door samen-
werking met de scholen over de netten heen.

• Inbraken in Meerhout in een dalende lijn  
door cameratoezicht, BIN-netwerken en  
preventiecampagnes.

• Gratis parkeren ter ondersteuning van  
onze handelaars.

Bouwen aan een nieuwe  
omgeving.

• Meerdere bouwgronden komen ter beschikking 
voor jonge gezinnen door activeringsheffing.

• Vernieuwing en herinrichting van Engstraat, 
Peerdstraat, Jagersweg, Kortestraat, Meiberg 
en Molenberg.

• Nieuwe voetpaden en beplanting Vloei, Engelse-
hof, Mrg.-Cruysberghslaan en Kruisenpad.

• Het machine- en wagenpark werd uitgebouwd 
en gemoderniseerd.

Meerhout is groen en blijft groen!

• De ontwikkelingen aan de watermolen en het  
Totterpad zetten Meerhout op de groene kaart.

• Nieuwe bruggetjes over de Grote Nete en  
het fijnmazig knooppuntennetwerk maken van  
ons dorp een wandelparadijs. 

• Meerhout blijft groen door het drevenbeheerplan, 
de jaarlijkse haagplantacties en verschillende 
boomplantingen.

Gloednieuwe website voor  
een betere dienstverlening.

Gezonde financiën met reserve  
voor de volgende jaren.

samen verder
Met Kempen2020 op weg naar 
een duurzame gemeente.

• Duurzame LED-verlichting in Waterstraat,  
Hoekstraat en St. Barbarastraat zijn de aanzet 
tot een volledige ver-LED-ing van Meerhout.

• Duurzaamheidsambtenaar zet gemeente  
mee op de juiste weg.

• Samen met verschillende verenigingen werd 
geijverd voor een bus naar Mol.

• Nieuwe windmolens leveren hernieuwbare 
energie.

• Meerhout is Fairtrade gemeente en draagt zo 
zijn steentje bij aan eerlijke handel.

Mensen maken Meerhout, daar geloven wij in.
Door samen te leven, te werken en verder te bouwen  
aan jullie toekomst krijgen we een sterker Meerhout!

Beste Meerhoutenaar

In deze folder tonen we een glimp van de projecten, die we de  
afgelopen zes jaar, dankzij jullie hebben kunnen verwezenlijken.  
Op onze website www.cdmeerhout.be kan je de uitgebreide 
lijst van realisaties raadplegen. Het cd-team geeft graag nog  
bijkomende verduidelijking.

Het zijn de mensen die Meerhout maken. Daarom willen wij alle 
Meerhoutenaren én alle verenigingen, dankjewel zeggen. Het is  
immers dankzij jullie inspanningen dat Meerhout een aangename, 
vriendelijke en warme gemeente is om samen in te leven en om  
trots op te zijn. 
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cd-team 2018

1 GEUDENS Nele

2 MELIS Jan

3 VERHEYEN Roger

4 TORDOOR Jos

5 TIELEMANS François

6 JANSSENS Joris

7 PEERS Mieke

8 VAN HAL Paula

9 VERACHTERT Maries

10 CONVENS Griet

11 HERMANS Bart

12 GOOSSENS Glenn

13 HUITING Eva

14 MELIS Robby

15 SCHILDERMANS Daniella

16 NEVELSTEEN Steven

17 VOUNCKX Niels

18 VEN Mireille

19 VAN DE VEN Rita

20 BRAEM Christiane

21 ENGELEN Jos

Wij danken jullie voor het vertrouwen en rekenen  
op jullie stem en jullie steun voor de toekomst.  
Samen voor een sterker Meerhout!
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Nog meer realisaties nieuwjaarke zoete in een nieuw jasje I cultuurprijsuitreiking I Roefel I joggen voor beginners en gevorderden I ronde van Meerhout I fotowedstrijden I huis van het kind I fietsstraat I ski- en snowboarddag I dag van de trage weg I sportkriebels I inleverbox en luifel bibliotheek I sportacademie I buitenspeeldag I G-sportkampen I motor-instapdag I kioskconcerten I subsidies buurt- en wijkfeesten I BKO De Meerkatjes I groepsaankoop groene energie I  
dag van de jeugd I jeugdboekenweek I verkeersdag I rolmobiel, aangepast vervoer I gedenkbos en rozenweide voor de begraafplaats I sportlaureatenviering I griffelrock I drieprovinciënroute I initiatie BMX en fietsbehendigheid I integratie gemeente en OCMW I nieuwe slagwerkinstrumenten en piano voor de muziekschool I PWA werd wijkwerken I winterwandeling I masterplan scholensite I herstelling oevers gemeentelijke visvijver I subsidies voor verenigingen I  
de Sint komt I stabbelwandeling I renovatie kerktoren I zwerfkattenproject I ruiter en mennetwerk I nacht van de duisternis I curieuzeneuzen, grootschalig luchtkwaliteitonderzoek I streekproductenmarkt I Meerhout Magazine I zwerfvuilactie I dringende noodhulp voor buitenlandse rampen I subsidies projecten ontwikkelingssamenwerking I deelname groepsaankopen I Fosterfietsen voor werkzoekenden I energie infotoer I gratis hakseldagen I gratis gele papiercontainers I 
steun bij aankoop Homberg I introductie netheidsverantwoordelijken I start to tablet voor 50+-ers I zonnepanelen op gemeentehuis en rusthuis I gratis verse soep en fruit in de BKO I gestandardiseerde manier voor toekennen additionele financiële steun voor OCMW cliënten I versterken van handelaars door organisatie denktank en gratis ondernemersontbijt met workshop I tuin op poten in rusthuis I werkgroep mindervaliden    

Scan en  
bekijk het  
volledige 

programma  
>>



kerktoren gerenoveerdaanleg van het verlicht fietspad aan de Kiezel is gestart

Kinderanimatie vanaf 16u
Springkasteel I Tafelgoochelaar I Kindergrime 

Optredens vanaf 20u
Glenn Go I Mr. Sousa & The Barracudas

  Cavabar I Foodtrucks

Zaterdag 22 09 2018
Gildenhuis Meerhout

INKOM: 
volwassenen € 5,- (2 consumpties inbegrepen)

kinderen € 2,- (1 consumptie inbegrepen)

de rotonde op het kruispunt Schoolstraat - Genelaarverkeerslichten op de markt

vele verenigingen nemen hun intrek in de nieuwe sporthal

mix van nieuwe koop- en huurwoningen

Totterbrug over de Nete

de trage wegenkaarten van Meerhout

aandacht voor de fietsersKattenfeesten voor iedereen

nieuwe gemeentehuis met ruimte voor cultuurhet nieuwe rusthuis

nieuwe leescafé in de bib is een mooie ontmoetingsplaats

ontwikkelingen aan de watermolen zetten Meerhout op de groene kaart

Jagersweg en omgeving vernieuwd en heringericht

tonnagebeperkingen  
verminderen doorgaand 

vrachtverkeer


