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Voorwoord

Een nieuwe wereld

Beste Meerhoutenaar

Traditiegetrouw blikt ook de ocmw-voorzitter terug op het voorbije jaar. Aangezien ik nog maar sinds 
begin 2013 in die functie aan de slag ben, is dit niet evident. Eigenlijk is er voor mij een hele nieuwe 
wereld opengegaan. Voor mij was het contact met het ocmw voorheen beperkt tot het gebruik van 
dienstencheques, een wekelijkse hulp in het huishouden die ik niet meer zou kunnen missen. Dat 
geldt misschien ook voor jou.

Tijdens de afgelopen weken werd ik echter ondergedompeld in een bad van leeflonen, dringende 
steunen, verwarmingstoelagen, sociale tewerkstelling en zelfs dakloze jonge mensen. Ik werd 
geconfronteerd met schrijnende situaties. Voor deze mensen kunnen wij het verschil maken. En ik kan 
je garanderen: het gevoel om iets te kunnen bijdragen aan onze maatschappij, dat doet goed!

Ik kan dan ook nu al zeggen dat ik de juiste keuze heb gemaakt met het ocmw-voorzitterschap aan te 
nemen. Ik hoop dat wij voor jou, als het nodig is, ook dat verschil kunnen maken.

Maar het ocmw is zoveel meer dan de sociale dienst; er is ook het woonzorgcentrum De Berk. Nog dit 
najaar starten we met de bouw van een gloednieuw woonzorgcentrum, dat helemaal aangepast zal 
zijn aan de hedendaagse noden van onze bejaarden. 

Meer hierover lees je in dit verslag, veel plezier met het lezen ervan!

Nele Geudens
ocmw-voorzitster
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Van oud naar nieuw

Beste Meerhoutenaar

2013 brengt heel wat nieuwigheden met zich mee: alle nieuwe verkozen raadsleden, zowel van 
gemeente als van ocmw, zijn er klaar voor om gedurende de volgende zes jaar op een constructieve 
wijze het beste van zichzelf te geven en dit ten dienste van onze gemeente. Langs deze weg zou ik 
alle raadsleden hartelijk willen bedanken voor hun inzet en bijdrage voor het welzijn van Meerhout 
tijdens de voorbije legislatuur.

Met Meerhout Magazine, nog een nieuwigheid, willen we je niet enkel informeren, maar gaan we een 
stap verder: we willen ermee sensibiliseren en je aanzetten tot actie. In jouw rubriek kan je je ei kwijt, 
maar dat kan ondertussen ook via reacties op onze tweets die we de wereld insturen via  
@NieuwsMeerhout op twitter.

Ook het ocmw is op de communicatiekar gesprongen en nam een halftijds communicatieambtenaar 
onder de arm. Samen met de administratieve ocmw-medewerkers namen de gemeentelijke 
personeelsleden hun intrek in het nieuwe gemeentehuis. Met deze doorgedreven samenwerking willen 
we je een nog betere dienstverlening geven. 

Beste mensen, bij de overgang van oud naar nieuw horen traditioneel wensen en daarom wens ik dat 
al dit nieuws mag  bijdragen tot het welzijn van jullie allen.

Jos Engelen
burgemeester
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De gemeente als openbaar bestuur

Meerhout 
in vogelvlucht

Provincie Antwerpen

Arrondissement Turnhout

Kieskanton Mol

Woonkernen Meerhout - Centrum
Gestel
Zittaart
Berg

Totaal aantal inwoners
Centrum
Gestel
Zittaart
Berg

9 933 (op 31.12.2012)
4 542
1 498
1 823
2 070

(indeling volgens vroegere kieswijken)
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• Gemeente  
De gemeenteraad

Na de verkiezingen zijn cd en sp.a overeengekomen om de 
gemeente vanaf 2013 tot en met 2018 samen te besturen. 
Gezamenlijk hebben ze dertien van de éénentwintig zetels in 
de gemeenteraad. Jos Engelen (cd) behaalde 1 013 

voorkeurstemmen en blijft burgemeester. Sinds 2 januari 2013 is de huidige gemeenteraad 
geïnstalleerd. 

De gemeenteraad bestaat uit 21 gemeenteraadsleden, waaronder de burgemeester en vijf 
schepenen. De gemeentesecretaris staat de gemeenteraad bij.
De gemeenteraad vergadert elke vierde maandag van de maand, met uitzondering van de maanden 
juli en augustus. De vergaderingen vonden, omwille van de nieuwbouw, plaats in de vergaderzaal van 
de gemeentelijke bibliotheek. De vergaderingen zijn openbaar.  
 
De gemeenteraad stelt de schepenen aan, stelt de budgetten en belastingen vast, kent gemeentelijke 
toelagen toe en beslist over de aan- of verkoop van gronden en gebouwen. 

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen 2012

Stemmen Zetels

Open Vld 840 2

N-VA 1 652 5

Vlaams belang 685 1

sp.a 1 222 4

CD 2 631 9

Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijkse beheer van de gemeente, 
de voorbereiding en uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. De burgemeester heeft nog 
bijkomende verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid en gezondheid.
De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. De gemeentesecretaris woont de vergadering 
bij en zorgt voor het verslag, de voorbereiding en de uitvoering van de genomen beslissingen. Sinds 
2013 maakt de ocmw-voorzitter automatisch deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

Wie bestuurt 
onze gemeente?
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Samenstelling gemeenteraad in 2013

functie bevoegdheden

Burgemeester

Jos Engelen
M 0497 41 41 30 

CD veiligheid, burgerzaken, personeel, public 
relations, financiën, ruimtelijke ordening

Fons Hannes
eerste schepen
M 0492 73 43 98

sp.a openbare werken, groendienst, milieu

Jan Melis
tweede schepen
M 0497 41 41 70

CD cultuur, toerisme, onderwijs, 
tewerkstelling, communicatie, ict

Roger Verheyen
derde schepen
M 0497 41 41 54

CD
sport, verkeer, landbouw, huisvesting

Luc Lievens
vierde schepen
M 0490 42 91 29

sp.a
jeugd, senioren, 
ontwikkelingssamenwerking

Nele Geudens
ocmw-voorzitster
vijfde schepen
M 0497 41 41 53

CD middenstand en lokale economie, gelijke 
kansen en welzijn

Politieke partijen 

CD Christen Democraten
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie
Open Vld Vlaams Liberalen en Democraten
sp.a socialistische partij anders
Vlaams Belang
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Gemeenteraadsleden op 02.01.2013

naam adres partij

Wim Nysmans Goorstraat 1 Open Vld

Jef Veraghtert Neerstraat 21 CD

Jos Tordoor Grasheuvel 15 CD

Johan Hoes Nieuwstraat 26 CD

Mannu Dox Genelaar 29 Vlaams Belang

Iris Van Bael Lemmekensdries 27 N-VA

Heidi De Wit Molenberg 24 Open Vld

Koen Van de Weyer Gestelsesteenweg 150 CD

Filip Monsieurs Gestelsesteenweg 13 N-VA

Ingrid Sommen Zijstraat 31 CD

Kenny Verhoeven Hageland 74 N-VA

Jan Peys Mispad 17/1-1 sp.a

Annick Peeters Bijenpad 36 N-VA

Bart Nelissen Boerenkrijglaan 12 N-VA

Cris Rutten Molenstraat 41 sp.a
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• OCMW
De raad voor maatschappelijk welzijn

Elk ocmw wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. Op de raadzitting van 7 januari 
2013 werd de raad voor maatschappelijk welzijn vernieuwd voor een periode van zes jaar.

In Meerhout telt de raad negen leden, dit aantal staat in verhouding tot het bevolkingscijfer. De 
negen raadsleden zijn politieke mandatarissen, die aangeduid zijn door de gemeenteraad. De ocmw-
secretaris staat de raad bij.
 
De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert minimaal tien keer per jaar, meestal op de vierde 
woensdag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn grotendeels 
openbaar.

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest de leden van het vast bureau, dat belast is met het 
dagelijks bestuur van het ocmw. Daarnaast kiest de raad ook de leden van de bijzondere comités.

Het vast bureau

De leden van het vast bureau staan in voor het dagelijks bestuur van het ocmw. De beslissingen 
die de leden nemen, moeten passen binnen de beleidslijnen die door de raad voor maatschappelijk 
welzijn werden genomen. Zo is het vast bureau momenteel bevoegd voor exploitatieaankopen tot 67 
000 euro exclusief btw, voor investeringsuitgaven tot 7 500 euro exclusief btw, voor de aanwervingen 
en het ontslag van contractuele  personeelsleden en voor de aansturing van de werking van 
woonzorgcentrum De Berk.    

De vergaderingen vinden tweewekelijks plaats en zijn niet openbaar. De voorzitter van het ocmw is van 
rechtswege ook voorzitter van het vast bureau. De ocmw-secretaris maakt ook deel uit van het vast 
bureau en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verslag en de uitvoering van de genomen 
beslissingen.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Naast het vast bureau heeft het ocmw van Meerhout ook een bijzonder comité voor de sociale dienst 
opgericht. Raadsleden en medewerkers hebben hier direct impact op de hulpverlening; zonder de 
goedkeuring van dit comité kan immers geen enkele vorm van sociale hulpverlening geboden worden.

Het comité bestaat uit volgende leden: Nele Geudens, voorzitter, Mariëtte Boven, Mark Struyf, An 
Laenen, secretaris (bij delegatie). 
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Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

Leden van het vast bureau

adres  partij  

voorzitster

Nele Geudens      
M 0494 60 03 95

Nieuwstraat 24 CD

leden

Cyriel Van Sweevelt 
T 014 30 15 60

Olmsebaan 12 CD

Dorien Lievens 
M 0497 24 25 08

Sportlaan 1 bus 3 SP.a

Raadsleden op 07.01.2013

naam adres partij

Maria Boven Hoekstraat 15 CD

Paula Van Hal Brigandsstraat 7 CD

Heidi Suls Lemmenshoefstraat 33 N-VA

Iris Van Bael Lemmekensdries 27 N-VA

Mark Struyf Engelse Hof 4 Open vld

Jo Laenen Boerenkrijglaan 65 Sp.a
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• Overkoepelende organen
Het managementteam

Het managementteam, kortweg mat, is een officieel orgaan dat de secretaris bijstaat en mee 
verantwoordelijkheid draagt in de coördinatie van respectievelijk de werking van gemeente en ocmw. 

Het mat heeft een ondersteunende rol bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de 
beleidsevaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking 
van de gemeentelijke diensten, de interne controle, alsook de interne communicatie. De leden van 
het managementteam hebben over bepaalde belangrijke documenten zoals het meerjarenplan, het 
budget en de personeelsformatie, een verplicht adviserende rol.   

In 2012 vergaderde het managementteam van het gemeentebestuur vier keer samen met 
het managementteam van het ocmw. Sinds 2013 is er enkel nog sprake van één gezamenlijk 
managementteam.

Dit ééngemaakte managementteam bestaat uit volgende leden: Flor Boven, gemeentesecretaris,  
Peter Verryt, ocmw-secretaris,  Steven Lambrecht, financieel beheerder, Sandra Leys, 
personeelsmanager, Leen Lavreysen, directrice woonzorgcentrum De Berk, An Laenen, hoofd sociale 
dienst, Lutgart Wilms, manager interne zaken en Els Vaes, communicatieambtenaar.

Overlegcomité gemeente-ocmw

Omdat de ocmw-voorzitster sinds 2013 automatisch deel uitmaakt van het college van burgemeester 
en schepenen, is het overlegcomité gemeente-ocmw overbodig geworden.
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• Administratie

Gemeente
Markt 1
2450 Meerhout
T 014 24 99 20
E info@meerhout.be
W www.meerhout.be

Openingstijden
maandag 09.00 - 12.00 uur   
 14.00 - 16.00 uur  
 17.00 - 19.00 uur
dinsdag - vrijdag 09.00 - 12.00 uur

De diensten zijn bijkomend telefonisch bereikbaar van 
14.00 tot 16.00 uur, behalve op vrijdagnamiddag en in het 
weekend.

Teams

Onze organisatie

•• bouw en milieu
•• burgerzaken
•• communicatie
•• cultuur
•• financiën
•• economaat
•• informatica
•• lokale economie

•• onthaal
•• openbare werken
•• personeel en onderwijs
•• politie, veiligheid, verkeer en 

mobiliteit
•• secretariaat
•• sport 

ocmw

Pastoor Van Haechtplein 13
2450 Meerhout
T 014 24 99 20
E info@meerhout.be 
W www.ocmwmeerhout.be
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Sociale dienst

Gasthuisstraat 27
2450 Meerhout
T 014 36 90 20
E an.laenen@meerhout.be
W www.ocmwmeerhout.be

Openingstijden sociale dienst
maandag   09.00 - 12.00 uur  
   16.00 - 18.00 uur
dinsdag, woensdag, vrijdag 09.00 - 12.00 uur
donderdag    na afspraak

Woonzorgcentrum De Berk

Gasthuisstraat 27
2450 Meerhout
T 014 36 90 10
E leen.lavreysen@meerhout.be
W www.ocmwmeerhout.be

bezoekuren 
alle dagen    10.00 - 20.00 uur
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Bibliotheek

Gasthuisstraat 29
2450 Meerhout
T 014 30 37 71
E bibliotheek@meerhout.be
Webcatalogus: http://meerhout.bibliotheek.be

Openingstijden
maandag 17.00 - 20.00 uur
dinsdag 17.00 - 20.00 uur
woensdag 14.00 - 20.00 uur
donderdag 18.00 - 20.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.00 uur
zaterdag 09.00 - 12.00 uur

Buitenschoolse Kinderopvang  
De Meerkatjes 

bko De Meerkatjes
Gasthuisstraat 33
2450 Meerhout
T 014 30 72 95
E bko@meerhout.be

Openingstijden schooldagen
voormiddag 07.00 uur - begin schooldag
namiddag einde schooldag - 18.30 uur

Openingstijden schoolvrije dagen
doorlopend 07.00 - 18.30 uur
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Gemeentelijk onderwijs 

Gemeentelijke basisschool  
De Duizendpoot

Kleuteronderwijs
Centrum 
Gasthuisstraat 33 
2450 Meerhout 
T 014 30 07 56 

Berg 
St. Jozeflaan 6 
2450 Meerhout 
T 014 30 89 12

Lager onderwijs
Schoolstraat 1 
2450 Meerhout 
T 014 30 31 62 
E gbsmeerhout@skynet.be

W www.deduizendpoot.net
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Politie 

Lokale Politiezone  
Geel/Laakdal/Meerhout
Stelenseweg 92
2440 Geel
T 014 56 47 00
E info@pzglm.be
W www.pzglm.be

Openingtijden
24 uur op 24 uur bereikbaar

Wijkteam Meerhout
Gasthuisstraat 28
2450 Meerhout
T 014 57 01 22 
E wijkteammeerhout@pzglm.be

Openingstijden
maandag 08.00 - 12.00 uur     13.00 - 19.00 uur
dinsdag - vrijdag 08.00 - 12.00 uur     13.00 - 16.00 uur

Onderwijs (andere dan gemeentelijk)

Vrije Basisschool De Egelantier  

Kleuteronderwijs Zittaart
Baleman 14
2450 Meerhout
T 014 30 08 36

Kleuteronderwijs Gestel
St. Barbarastraat 6
2450 Meerhout
T 014 30 08 37

Lager onderwijs Zittaart
Bevrijdingslaan 255
2450 Meerhout
T 014 30 32 06
F 014 30 34 26
E vrijeschool.meerhout@scarlet.be

Lager onderwijs Gestel
Gestelsesteenweg 104
2450 Meerhout
T 014 30 32 40

W www.vbsdeegelantier.be

Andere 
instellingen 
in de gemeente
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Basisschool van de Vlaamse  
Gemeenschap De Boomgaard 

Kleuteronderwijs en lager onderwijs
Veldstraat 81
2450 Meerhout
T 014 30 02 66
E bs.meerhout@g-o.be
W www.bs-deboomgaard.be

C -30, M - 0, Y - 100, K - 0
R - 201, G - 210, B - 0

C -15, M - 100, Y -90, K - 10
R -190, G - 9, B -38

C -75, M - 65, Y - 0, K -0
R - 85, G - 96, B - 164

De gemeente als openbaar bestuur
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Wie adviseert  
het gemeentebestuur?
 
••  beheerscommissie gemeenschapscentrum ‘t Graf  

voorzitter: Dirk Linten 
secretaris: Ann Lodewijckx

••  beheerscommissie van de gemeentelijke Openbare Bibliotheek Meerhout 
voorzitter:Willy De Ceulaer 
secretaris: Paul Van Goethem

••  gecoro-Meerhout  
voorzitter: Kris Vreys 
secretaris: Leen Heuvelmans

••  gemeentelijke Culturele Raad  
voorzitter: Dirk Linten 
secretaris: Hilde Janssens

••  gemeentelijke Jeugdraad  
voorzitter: Robin Daems 
secretaris: Cisse Mondelaers

••  gemeentelijke Milieuraad  
voorzitter: Paul Gielen 
secretaris: Jan Boons

••  gemeentelijke Sportraad  
voorzitter: Frank Cuyvers 
secretaris: Kim Ooms

••  Heemkundige Kring Meerhouts Patrimonium  
voorzitter: Roger Mees 
secretaris: Lutgart Wilms

••  lokaal overleg kinderopvang

••  gemeentelijke Seniorenraad  
voorzitter: Paula Van Hal 
secretaris: Frans Houtmeyers

••  vvv-Meerhout  
voorzitter: Jo Dox 
secretaris: Roger Boons



Meerhout in cijfers



Meerhout in cijfers
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Personeelsoverzicht

cluster VTE*
Grondgebonden zaken
administratieve medewerkers 8,8
arbeiders 48
Persoonsgebonden zaken
administratieve medewerkers 10,36
begeleidsters bko 5,3
Onderwijs
directie en administratieve medewerkers 2
onderwijzend personeel 18
kinderverzorgster 0,5
Welzijn
administratieve medewerkers 1,28
maatschappelijk werkers 8,04
medewerkers ’t Kelderke                                   2,46
gezinszorg 3,16
thuisbezorgde maaltijden 1,78
dienstencheque poetshulp 10,84
Woonzorgcentrum
directie en administratieve medewerkers 2,39
keuken 16,41
kiné/ergo/animatie 4,48
verpleging 11,04
verzorging 24,32
wasserij 4,16
Ondersteunende diensten
onderhoudspersoneel 16,07
directie en administratieve medewerkers 20,9

*VTE: voltijds equivalenten

Meerhout in cijfers

24
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Ruimtelijke ordening  

2010 2011 2012
Verkavelingsvergunningen 4 10 12
Verkavelingswijzigingen 5 6 1
Verkavelingsweigeringen 1 1 0
Stedenbouwkundige attesten 7 1 0
Stedenbouwkundige vergunningen
•• industrie

 - verbouwing/uitbreiding 1 1 11
 - nieuwbouw 2 3 1
 - slopen 0 0 0
•• eengezinswoning

 - verbouwing/uitbreiding 33 13 13
 - nieuwbouw 19 35 35
 - kleine werken (gevelwijzigingen) 8 2 2
 - bouwen van tuinhuisjes, garages of bergingen 32 20 15
 - slopen 9 7 2
•• meergezinswoning

 - verbouwing/bestemmingswijziging 2 3 2
 - nieuwbouw 2 4 5
•• landbouwbedrijf

 - uitbreiding/verbouwing 3 1 3
 - nieuwbouw 0 0 1
•• andere (reclameborden, infrastructuurwerken, …) 24 21 29

Zonnecollectoren 27 0 0
Kappen van bomen 15 12 13
Regularisatie 10 5 5
Weigering stedenbouwkundige vergunningen 13 6 6

> foto J 
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Leefomgeving 

Milieu
2010 2011 2012

Behandelde milieudossiers*
•• klasse 1 9 8 16
•• klasse 2 7 5 3
•• klasse 3 14 13 23

* De indeling is een maat voor het weergeven van de hinder voor de omgeving  
waarbij klasse 1 als meest hinderlijk wordt beschouwd en klasse 3 als minst hinderlijk.

Afval: ingezamelde hoeveelheden (ton)
2010 2011 2012

Restafval 718,71 753,36 758,57
Groot huisvuil 32,25 29,49 36,59
Papier en karton 610,88 620,38 607,48
Glas 231,00 206,14 220,04
GFT 682,78 730,03 719,32
PMD 133,00 124,08 130,04
KGA 2,90 2,44 2,29
Gemengde metalen 1,44 1,420 1,06

Uitbetaalde premies
2010 2011 2012

Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties 1 0 0 3
Hemelwaterputten 0 2 2
Fotovoltaïsche zonnepanelen 64 Afgeschaft Afgeschaft
Zonneboiler 10 Afgeschaft Afgeschaft
Infiltratievoorziening van hemelwater 1 Afgeschaft Afgeschaft

1 afgeschaft vanaf 1 januari 2012. 3 dossiers betreffen aanvragen die eind 2011 werden ingediend en in 2012 werden uitbetaald.
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Burgerzaken 

Bevolking
2010 2011 2012

mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen
Belgen 4 772 4 773 4 808 4 812 4 812 4 818
Niet-Belgen 123 117 142 136 157 146
Totaal 4 895 4 890 4 950 4 948 4 969 4 964

Mutaties bevolking in 2012
Belgen Niet-Belgen

Geboorten 103 9
Nieuwkomers 390 85
Overlijdens 84 2
Vertrekkers 411 60

Burgerlijke stand
Geboortes

2010 2011 2012
Geboorten in Meerhout 1 1 3

Huwelijken en echtscheidingen 
2010 2011 2012

Aantal huwelijken voltrokken in Meerhout 42 43 45
Aantal echtscheidingen van huwelijken voltrokken in Meerhout 21 18 16

Overlijdens
2010 2011 2012

Overlijdens in Meerhout 54 68 52
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Aantal niet-Belgen per nationaliteit
Land van herkomst 2010 2011 2012
Afghanistan 5 4 5
Armenië 6 6 0
Brazilië 0 1 3
Bulgarije 0 2 2
Canada 0 1 1
China 4 6 7
Congo (Dem. Rep.) 2 2
Cuba 1 1 0
Dominicaanse Republiek 0 0 0
Duitsland 2 2 1
Egypte 4 5 9
Filippijnen 1 2 2
Frankrijk 15 12 12
Gambia 1 1 2
Ghana 6 6 8
Groot-Brittannië 0 0 0
Guinee 1 3 3
Ierland 2 2 2
Iran 0 0 0
Italië 3 2 2
Joegoslavië 2 2 2
Kameroen 1 0 0
Kazachstan 3 3 2
Kenia 1 2 2
Kirgizstan 1 1 1
Litouwen 2 2
Marokko 9 9 11
Mongolië 1 1
Nederland 102 118 130
Niger 3 3 3
Nigeria 1 0 0
Noorwegen 1 1 1
Oekraïne 1 3 1
Pakistan 0 1 2
Peru 1 1
Polen 8 13 16
Portugal 4 11 9
Roemenië 5 3 0
Rusland (Federatie van) 8 7 7
Servië 0 0 0
Servië en Montenegro 0 0 0
Slowakije 2
Spanje 5 4 7
Suriname 1 5 7
Syrië 1
Thailand 4 4 2
Tunesië 1 0 0
Turkije 14 5 5
Van Afghaanse herkomst 1
Van Turkse herkomst 1 1 0
Verenigd Koninkrijk 11 0 11
Verenigde Staten van Amerika 1 0 0
Vluchteling 1 4
Wit-Rusland 5 5
Zuid-Afrika 1 2 2
Zuid-Korea 4
Totaal 240 278 303
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Bevolkingspiramide gemeente Meerhout op 31.12.2012

apart bestand

 
 
Bevolkingspiramide gemeente Meerhout op 31.12.2012 
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Bibliotheek 

Leners 2010 2011 2012
Leners tot en met 14 jaar 784 832 814
Leners vanaf 15 jaar 1361 1195 1222
Totaal 2 145 2027 2036
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Uitleningen 2010 2011 2012
Jeugdboeken 24 956 24477 23129
•• fictie 17 047 16953 16263
•• non-fictie 3 328 2900 2577
•• strips 4 581 4624 4289

Boeken volwassenen 24 921 23660 24199
•• fictie 15 220 14437 15427
•• non-fictie 8 110 7475 7210
•• strips 431 373 249
•• tijdschriftafleveringen 1 160 1375 1313

Audiovisuele materialen (cd’s, cd-roms, video’s, dvd’s) 6 066 5663 5154
Bladmuziek 10 26 14
Totaal 55 953 53826 52496
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Buitenschoolse kinderopvang

Opvangcapaciteit
2010 2011 2012

Opvangcapaciteit 56 56 56

Inschrijvingen
2010 2011 2012

Aantal ingeschreven kinderen 315 317 325
Aantal ingeschreven gezinnen 214 217 216
Nieuw ingeschreven kinderen 90 83 72
Nieuw ingeschreven gezinnen 67 45 48

Opvangdagen
2010 2011 2012

Opvangdagen van 3 uur of minder 8899 7195 8971
Opvangdagen van meer dan 3 uur 4022 3746 4068
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Sociale dienst

Leeflonen 2010 2011 2012
Begunstigde gezinnen 60 71 55
Volledig leefloon 40 41 32
Aanvullend leefloon 14 18 24
Tewerkstelling artikel 60 § 7 18 22 15

Verwarmingstoelagen 2010 2011 2012
Verwarmingstoelage federaal 218 191 192
Verwarmingstoelage ocmw 64 76 87

Huur 2010 2011 2012
Huurtussenkomst 45 36 25
Huurwaarborg 19 13 18

Nutsvoorzieningen 2010 2011 2012
Tussenkomst gas/elektriciteit 19 21 38
LAC Eandis 88 70 59
LAC Pidpa 19 17 15
Opladingen budgetmeter Eandis 687 746 790
Aantal budgetmeters elektriciteit 49 44 56
Aantal budgetmeters gas 19 22 27

Budget 2010 2011 2012
Klanten in budgetbeheer 86 115 97
Klanten in budgetbegeleiding 41 20 27

Juridische ondersteuning 2010 2011 2012
Aantal klanten 84 88 63
Aantal problematieken 184 187 122

Vreemdelingen 2010 2011 2012
Financiële ondersteuning 15 11 17
Lokaal opvanginitiatief 10 16 19
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Thuisdiensten 

Gezinszorg 2010 2011 2012
Geholpen gezinnen 24 34 31
Gepresteerde uren 7 879,78 8 714,65 8 287,25

Poetsdienst 
(factuur + dienstencheques)

2010 2011 2012

Geholpen gezinnen 122 116 119
Gepresteerde uren factuur 2 587 0 0
Gepresteerde uren 
dienstencheques

10 894 13 016 13 303

Totaal gepresteerde uren 13 481 13 016 13 303

Warme maaltijden 2010 2011 2012
Geholpen gezinnen 128 121 140
Geleverde maaltijden 22 897 22 441 23 864

Alarmtoestellen 2010 2011 2012
Geplaatste alarmtoestellen 31 32 41

Klusjesdienst 2010 2011 2012
Aantal gezinnen dat een 
aanvraag doet

60 92 67

Gepresteerde uren 1 763,55 1 355,99 10 19,72
Aantal klussen 71 73 68
Aantal verhuizen 10 14 16
Totaal aantal opdrachten 81 87 84

Minder Mobielen Centrale 2010 2011 2012
Gebruikers 106 123 108
Gereden ritten 771 774 811
Gereden kilometers 29 189 26 432 31 845
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Gemeentelijk Onderwijs

Kleuteronderwijs De Duizendpoot
2010 2011 2012

Afdeling Berg 52 57 59
Afdeling Gasthuisstraat 97 99 96
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Woonzorgcentrum De Berk 

Aantal opnames 
Meerhoutenaar niet-Meerhoutenaar

<60 
60 – 64
65 – 69 1
70-74
75-79 1
80-84 5
85-89 3
90-94 1
95-99
100 > 
Totaal 11

Aantal opnames kortverblijf
Meerhoutenaar niet-Meerhoutenaar

<60 1
60 – 64
65 – 69 2
70-74 1
75-79 3 3
80-84 4 5
85-89 7 2
90-94 1 1
95-99 1
100 > 
Totaal 16 15
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Zorgprofiel bewoners
31.12.10 31.12.11 31.12.12

O Bewoner is fysisch volledig onafhankelijk en niet dement. 3 2 0

A Bewoner is gedeeltelijk fysisch afhankelijk, namelijk om 
zich te wassen en/of te kleden.

Psychische afhankelijkheid : 
desoriëntatie in tijd en ruimte en fysisch volledig 
onafhankelijk.

17 14 15

B Bewoner is afhankelijk om zich te wassen en te kleden, en 
afhankelijk om zich te verplaatsen en/of naar het toilet te 
gaan.

Psyschische afhankelijkheid: 
desoriëntatie in tijd en ruimte, en afhankelijk om zich te 
wassen en/of te kleden.

18 23 20

C

CD

Fysische afhankelijkheid : 
afhankelijk om zich te wassen en te kleden, en afhankelijk 
om zich te verplaatsen en naar het toilet te gaan, en 
afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten.

Psyschische afhankelijkheid: 
desoriëntatie in tijd en ruimte, en afhankelijk om zich te 
wassen en te kleden, en afhankelijk om zich te verplaatsen 
en/of naar toilet te gaan, en/of afhankelijk wegens 
incontinentie en/of om te eten.

11

22
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20

9

25
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hoogtepunten



37

A
ct

iv
ite

ite
nv

er
sl

ag
 2

01
2

Meerhout in woord en beeld
hoogtepunten
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Nadat het gemeentebestuur de regels van 
de Beleids- en Beheerscyclus, kortweg bbc, 
al toepaste, volgt ook het Meerhoutse ocmw 
voortaan dit voorbeeld.

New public management, strategische planning, bevoegdheidsdelegatie, interne controle: het zijn maar enkele 
moeilijke termen die werden geïntroduceerd door het Vlaamse gemeentedecreet van 2005 en het 
ocmw-decreet van 2008. Beide decreten waren bedoeld om bij de ocmw’s en de gemeenten een reeks 
belangrijke vernieuwingen door te voeren. Bij gebrek aan concrete uitvoeringsbesluiten bleven ze 
echter lange tijd dode letter. 

Eén systeem
Tot in juni 2010: toen keurde de Vlaamse overheid de regels over de Beleids- en Beheerscyclus, 
kortweg bbc, goed. Dit bbc brengt een aantal belangrijke werkinstrumenten samen in één geïntegreerd 
systeem. Daarmee kunnen gemeenten, ocmw’s en provincies op een uniforme manier over hun 
beleid waken via een meerjarenplan, de financiële vertaling daarvan maken via een budget, deze 
bewaken en registreren via hun boekhouding en over het beleid rapporteren en het evalueren via een 
jaarrekening.   

Koppeling
bbc biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo volgen gemeente en ocmw dezelfde regels. bbc is 
bovendien meer dan enkel een systeem voor financiële planning, boekhouding en rapportering. Ook 
de inhoudelijke beleidsdoelen en actieplannen worden er immers in opgenomen. Op die manier 
worden beleid en financiën overzichtelijk aan elkaar gekoppeld, mét een verantwoording achteraf 
over wat gerealiseerd werd. Ook kunnen sectorale plannen geïntegreerd worden, wat voor minder 
planlast moet zorgen.

Voorloper
Vanaf 1 januari 2014 moeten alle steden, gemeenten, ocmw’s en provincies de regels van bbc toepassen. 
Meerhout was echter voorloper en past ze al toe sinds 1 januari 2012! Het eerste volledige bbc-werkjaar 
is bij ons dus al een feit. Bovendien volgt ook het ocmw sinds 1 januari 2013 de regels van de  Beleids- 
en Beheerscyclus. Daar ging in 2012 een jaar van intensieve voorbereiding aan vooraf en het resultaat 
mag er zijn. ocmw en gemeente kunnen nu immers nog nauwer samenwerken. Dit jaar zal de opmaak 
van het meerjarenplan 2014-2019 daarbij een belangrijke oefening vormen. Met bbc zijn gemeente en 
ocmw echter klaar om deze uitdaging samen aan te gaan.
 

bbc: gemeente 
en ocmw zijn 
helemaal mee

01 Organisatie
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Vrijdag 25 mei 2012 bracht een provinciale 
delegatie een werkbezoek aan onze 
gemeente. Gouverneur Cathy Berckx 
maakte daarbij vooral kennis met Meerhout 
als zorg- en vrijetijdsgemeente. 

Op relatief korte tijd alle gemeenten van de 
provincie bezoeken: dat was het streefdoel van 
gouverneur Cathy Berckx bij haar aantreden.  
Tijdens deze werkbezoeken maken de leden 
van de bestendige deputatie samen met de 
gouverneur kennis met lokale projecten en 
beleidsinitiatieven. Gedurende een dag krijgen 
ze zo zicht op wat er in een gemeente leeft. 

Werkvergadering
Vrijdag 25 mei 2012 was Meerhout aan de 
beurt. Tijdens de werkvergadering kwamen 
onder andere de doorgedreven samenwerking 
tussen gemeente en ocmw ter sprake. Ook een 
aantal projecten zoals het drevenbeheerplan 
en de rookmeldersactie, waarbij de provincie 
betrokken is,  kwamen aan bod.

Prinskensmolen gesubsidieerd
Na de vergadering volgde een wandeling door 
de tuinen van het gemeentehuis naar de ocmw-
site. Tijdens een busrit, met tussenstop aan de 
Prinskensmolen, maakte de delegatie kennis 
met het landelijke karakter van onze gemeente. 
De gouverneur liet zelfs de molen 
draaien. In de hoofdas van de molen is een 
teller ingeplant. Dit verzegelde apparaat telt 
elke omwenteling van de vier molenwieken. 
Voor elke volledige cirkelbeweging ontvangt de 
gemeente een provinciale subsidie.

Gouverneur laat 
wieken draaien

Samen met schepen Jan Melis, laat provinciegouverneur
Cathy Berckx de molen draaien. Voor elke volledige
cirkelbeweging van de wieken, ontvangen de vrijwillige 
molenaars een provinciale subsidie.
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Zondag 7 oktober 2012 zette onze 
gemeentelijke werkplaats de deuren wijd 
open. Iedereen kon kennis maken met 
de werking, de machines en de nieuwe 
sanitaire ruimtes.

Het plan om de gemeentelijke werkplaatsen een keertje open te stellen voor onze inwoners ontstond 
in de lente van 2012. Half juni kwam een projectgroep voor het eerst samen om ideeën, wensen en 
voorstellen rond zo’n opendeurdag te bespreken. Eén ding was duidelijk: er was heel wat opruim- 
en poetswerk nodig vooraleer er opendeur kon worden gehouden. Na een tweede overleg begin 
september gingen de voorbereidingen dan echt van start.
 
Voorbereidingen
Naast het nodige papierwerk, gingen half september de werkmannen van start. Er werd opgeruimd, 
schoongemaakt, gesorteerd en al het materiaal kreeg een vaste plaats. Er werd ook gezorgd voor de 
nodige opschriften. 

Driehonderdtal bezoekers
Zondag 7 oktober 2012, een zonnige dag, 
waren de werkmannen al vroeg in de weer 
met het opzetten van de toog, de tafels, de 
stoelen, het springkasteel, enzovoort. Niks 
mocht immers ontbreken om onze bezoekers 
zo gastvrij mogelijk te ontvangen. Om tien uur 
zwaaiden de deuren van de werkplaats open 
voor nieuwsgierigen. Die kregen een rondgang 
met deskundige uitleg door de werkmannen 
en konden daarna genieten van een gezellige 
babbel met een drankje. 
Tijdens de opendeurdag konden de bezoekers 
gratis pendelen tussen de gemeentelijke 
werkplaatsen en de bedrijfssite van Euroports 
Containers Meerhout aan de Nikelaan.
Rond zestien uur werd de opendeurdag 
afgesloten met een driehonderdtal bezoekers op 
de teller.

Werkplaatsen 
gooien deuren 
wijd open

ocmw-voorzitster en vijfde schepen Nele Geudens telt met 
haar zoontje de verkeersborden die opgesteld staan in de 
gemeentelijke werkplaatsen.
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Meer en meer communiceert de gemeente 
via sociale media. LinkedIn en Twitter zijn 
intussen vaste spelers in onze mediamix. 
De gemeentelijke webstek blijft wel hét 
basisplatform. 

Sociale media zijn een nieuwe manier van communiceren. Een erg efficiënte manier, want de burger 
moet niet langer zelf op zoek gaan naar informatie. Gemeentelijke info zoekt hem!  Sociale media 
werken bovendien drempelverlagend. Burgers zijn dankzij onder andere Twitter sneller geneigd om 
contact op te nemen met hun gemeentebestuur.  Die nieuwe dynamiek heeft het gemeentebestuur 
alvast goed begrepen: Meerhout zit volledig in de mediamix!

Meerhout twittert
Op 14 juni 2012 stuurde de gemeente haar eerste tweet de digitale wereld in.  Sindsdien kan @
NieuwsMeerhout rekenen op een honderdveertigtal volgers op Twitter en dat aantal stijgt nog elke 
week.  Op @NieuwsMeerhout verspreiden we regelmatig korte berichtjes, meestal met een link naar 
meer informatie op de gemeentelijke website.  We gebruiken ook hashtags zoals #MeerhoutMagazine, 
#Kattenfeesten of #Meerhout. Zo kunnen volgers reageren op een bericht of het opnieuw posten door 
een zogenaamde retweet.
Via Bitly, een gratis software die links op een unieke manier verkort, kunnen we ook gemakkelijk 
opvolgen hoe vaak er op een link geklikt wordt.  Zo merken we bijvoorbeeld dat berichten over 
wegenwerken, vacatures en de gemeenteraad op de meeste belangstelling kunnen rekenen. 
  
Groezrock
Ook in crisiscommunicatie hebben sociale media hun nut al bewezen. Via Twitter kunnen 
berichtjes immers snel geretweet worden door volgers, die zo anderen informeren. Tijdens het 
Groezrockfestival vormen sociale media een belangrijk communicatiekanaal: voor, tijdens en na het 
festival werden bezoekers en omwonenden via Twitter snel geïnformeerd. Het ging daarbij vooral om 
berichten over de bereikbaarheid en de veiligheid op en rond het festival. 

Meerhout  
in de mix

Tijdens festivals, zoals Groezrock, vormen sociale media een belangrijk communicatiekanaal: voor, tijdens en na het 
festival geven politiemedewerkers snel informatie door aan bezoekers en omwonenden.
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LinkedIn
Het Meerhoutse gemeentebestuur heeft ook een bedrijfspagina op LinkedIn. Dat is een sociale 
netwerksite voor professionele doeleinden. Op onze LinkedIn-pagina belichten en promoten we onze 
werking en maken we vacatures en projecten bekend. In augustus ging het bijvoorbeeld om vacatures 
voor een grondgebonden manager, een persoonsgebonden manager, een communicatieambtenaar 
bij het ocmw, een deskundige burgerzaken en een begeleidster voor bko De Meerkatjes.  Maar ook het 
ambtelijk memorandum werd onder andere via LinkedIn wereldkundig gemaakt. Dit memorandum 
is een inhoudelijke nota over de huidige stand van zaken in Meerhout, over de uitdagingen voor het 
gemeentebestuur en de mogelijke keuzes die de politici kunnen maken. Meer hierover lees je op 
pagina 43.

Issuu
Meerhout is ook actief op Issuu. Dat is een toepassing die publicaties op het internet doorbladerbaar 
maakt. Je vindt er de gemeentelijke bladen en jaarverslagen. Bij het doorbladeren van een publicatie 
kan je bovendien direct klikken op e-mailadressen of websites die in de teksten vermeld staan. 
Anderen kunnen ook publicaties bookmarken. 

Facebook
In overleg met de vrijetijdssector overweegt de gemeente Meerhout tot slot ook om een eigen 
Facebook-pagina op te starten. Zo’n pagina zou immers erg nuttig kunnen zijn bij het ondersteunen 
van campagnes of evenementen.
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Na de verkiezingen van 2012 werd de 
nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 
geïnstalleerd en werden vier schepenen 
gekozen. Ook de ocmw-voorzitter zetelt 
voortaan in het college van burgemeester 
en schepenen.

Met je vinger
Op 14 oktober 2012 vonden in heel het land de 
provincie- en gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Ook dit keer werd in Meerhout digitaal gestemd. 
Met het vernieuwde digitale stemsysteem moest 
je wel met je vinger stemmen, en dus niet 
langer met de inmiddels vertrouwde digitale 
pen. Je hield dus letterlijk je vinger in de pap! 
Ook nieuw was dat de stemcomputer na het 
stemmen een ticket afdrukte. Daarop stonden 
je stem en een barcode, waarmee je digitaal je 
stem kon registreren.

Oefensessies
Naar goede gewoonte stond de dienst 
burgerzaken in voor een goed verloop van de 
verkiezingen, met onder andere de installatie 
van het stemsysteem. De medewerkers van deze dienst testten vooraf ook zelf de stemcomputers. 
Alle inwoners kregen bovendien gratis een papieren nieuwsbrief met praktische informatie. Verder 
werden vier begeleide oefensessies georganiseerd. Daarbij werd stap voor stap uitgelegd hoe de 
nieuwe stemcomputers werkten. Alle inwoners konden ook op eigen houtje gaan oefenen in de bib of 
aan het onthaal van het gemeentehuis. Daar stond telkens een stemcomputer opgesteld.

Coalitie CD/sp.a
Na de verkiezingen kwamen CD en sp.a tot een akkoord om onze gemeente vanaf 2013 tot en met 
2018 als coalitie te besturen. Samen hebben ze 13 van de 21 zetels in de gemeenteraad. Jos Engelen 
(CD) behaalde 1 013 voorkeurstemmen. Hij blijft burgemeester.

Ambtelijk memorandum

Sinds het nieuwe gemeentedecreet speelt de gemeentelijke administratie een nog belangrijkere 
rol in het beleid. De politici nemen uiteraard de beslissingen, maar de administratie is 
verantwoordelijk voor onder andere de beleidsvoorbereiding en -evaluatie. 

Om de politici te ondersteunen bij het maken van hun beleidskeuzes voor de legislatuur 2013-
2018, stelden de medewerkers van ocmw en gemeente een zogenaamd ambtelijk memorandum op. 
Dat is een lijvig document dat de toestand van de gemeente in 2012 schetst. Het zet ook een 
aantal beleidsopties over verschillende domeinen op een rij, zoals over sport, cultuur en milieu. 
Zónder uitspraken te doen over welke optie er best gekozen kan worden. Want die keuze, dat 
blijft de taak van de politici.
 
Het ambtelijk memorandum werd daags voor de verkiezingen bezorgd aan alle politieke 
partijen. Het document vormt ook een leidraad voor het beleid van de komende jaren.

Vinger in de pap

Met het vernieuwde digitale stemsysteem moest je met 
je vinger stemmen, en niet langer met de vertrouwde 
digitale pen.
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02 Ruimte

 

Nieuw 
gemeentehuis 
krijgt vorm
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In samenwerking met de iok organiseerde 
de gemeente Meerhout een samenaankoop 
van dakisolatiemateriaal. De actie werd een 
groot succes.

Na eerdere succesvolle acties rond een gezamenlijke sanering 
van stookolietanks en een gezamenlijke aankoop van zonne-energie, organiseerde de iok, voluit de 
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen,  in 2012 een samenaankoop van 
dakisolatiemateriaal. Welgeteld vijfentwintig Kempense gemeenten namen deel, waaronder ook 
Meerhout.

Goedkoper
Bedoeling van de samenaankoop was uiteraard om het isolatiemateriaal zo goedkoop mogelijk aan 
te kunnen kopen. Wie zich met een grote groep afnemers op de markt begeeft, kan immers betere 
voorwaarden afdwingen. Het aanbod omvatte prijzen voor zowel zelfplaatsers als voor uitvoering 
door erkende aannemers. Bovendien konden de deelnemers aan de samenaankoop behalve voor 
traditionele materialen ook voor bio-ecologische isolatiematerialen kiezen.

Infoavonden
Om de samenaankoop voor te bereiden en in goede banen te leiden, werden er twee infoavonden 
georganiseerd. De eerste bijeenkomst ging over de organisatie van de samenaankoop zelf. Tijdens de 
tweede infoavond werden de deelnemende firma’s voorgesteld.

Succesvol
De actie werd in Meerhout een groot succes. 
In onze gemeente werden zestien daken of 
zoldervloeren dankzij deze samenaankoop 
geïsoleerd. Voor de vijfentwintig gemeenten 
ging het in totaal om ruim zevenhonderd daken 
of zoldervloeren. De actie was trouwens niet 
alleen voor de portefeuille van de deelnemers 
een goede zaak, maar ook voor ons leefmilieu. 
Met een goede dakisolatie verbruikt je 
verwarming immers minder energie. Dit zorgt 
voor minder kosten én minder milieuvervuiling.

Isoleren 
rendeert, zeker 
als we het samen 
doen
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In het najaar van 2011 en het voorjaar van 
2012 hield de gemeente vier voordrachten 
over tuinieren. Dankzij een grote 
belangstelling van de deelnemers werd 
ook een afdeling Volkstuinen Meerhout 
opgericht.

De voordrachten over tuinieren werden georganiseerd in samenwerking met het Provinciaal Verbond 
voor Volkstuinen vzw. Telkens daagde een twintigtal geïnteresseerden op. Elke voordracht draaide 
rond een specifiek thema. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Ecologisch tuinieren
Op de sessie rond ecologisch tuinieren kregen de aanwezigen alle nodige informatie over de 
verschillende manieren om zonder pesticiden toch een mooie opbrengst te verkrijgen in hun tuin. 
De voorgestelde methoden waren overigens ook geschikt voor fruit- en siertuinen.

De fruithaag 
De tweede voordracht handelde over de fruithaag en hoe die aan te planten en te verzorgen. De 
aanwezigen kwamen onder andere meer te weten over de grondsoorten in Meerhout, welk fruit hier 
het best groeit, wat een fruithaag nu eigenlijk is en hoe ze een bodem moeten klaar maken om zo’n 
haag goed te laten renderen. De deelnemers konden bovendien de zuurtegraad van de bodem in hun 
tuin laten meten.

Onderhoudsvriendelijke siertuin
Hoe leg je een onderhoudsvriendelijke siertuin aan? Welke (sier)planten kies je hiervoor het best?  De 
derde infosessie over tuinieren gaf een antwoord op al deze vragen en meer.

Aan het snoeien!
Ook het snoeien van bomen en heesters kwam aan bod tijdens de voordrachten. Dit aspect van het 
tuinonderhoud werd zelfs opgesplitst in een theoretisch en een praktisch gedeelte.  Het praktisch 
gedeelte vond plaats op een zaterdagvoormiddag in maart in de tuin van de lesgever in Itegem, 
deelgemeente van Heist-op-den-Berg.

Volkstuinen Meerhout
De sessies rond tuinieren konden in Meerhout 
op heel wat bijval rekenen. Sommige 
deelnemers waren zelfs zo enthousiast dat ze 
achteraf een eigen afdeling van Volkstuinen 
hebben opgericht. In het najaar van 2012 
organiseerde deze gloednieuwe vereniging een 
eerste infoavond. Die ging over het onderhoud 
van siertuinen. Wil je meer weten over 
Volkstuinen Meerhout? Surf dan naar www.
verbondantwerpenvolkstuinen.be. 

Volkstuinen,  
nu ook bij ons

Van links naar rechts:  Freddy Van den Abeele - Bertho 
Beusen - Eugeen Boons - Etienne Robrechts.
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De buitenschoolse kinderopvang De 
Meerkatjes vierde haar tiende verjaardag. 
Alle reden tot feest, want in die tien jaar 
kende de dienst een enorme groei. 

De Meerkatjes werd tien jaar geleden opgericht op vraag 
van ouders in onze gemeente die  nood hadden aan voor- en naschoolse kinderopvang. Er werd 
toen gestart met 138 ingeschreven kinderen en 87 gezinnen. Vandaag heeft de buitenschoolse 
kinderopvang maar liefst 325 kinderen en 216 gezinnen ingeschreven. Van een mooie groei 
gesproken!

Infrastructuur
Een stijgend aantal kinderen, dat vroeg door de jaren heen uiteraard ook om extra ruimte. De 
buitenschoolse kinderopvang ging tien jaar geleden van start met twee lokalen: een rustige ruimte 
en een zogenaamde motorische ruimte. Na heel wat experimenten zitten de kleuters vandaag 
gescheiden van de kinderen van de lagere school in een kids- en een kadeesruimte. Bij de kadees 
kwam er ook een tienerruimte bij voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. Meest recent is 
het slaaplokaal, waar instapkindjes ’s middags een dutje kunnen doen.
 
Vakantie
Kinderopvang De Meerkatjes is behalve voor en na schooltijd, ook in de vakanties open en biedt een 
brede waaier aan activiteiten. Voor elke leeftijd is er wel wat wils!
 

De Meerkatjes, 
10 jaar jong!

03 Leven
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In ons sportcentrum werd in 2012 een 
trainingsparcours geopend voor bmx’ers. In 
de zomer gaf de sportdienst ook een bmx-
vakantiepas uit.

Ken jij de bmx-sport? Dat is een fietssport 
waarbij de deelnemers op speciale 
crossfietsen allerlei hindernissen moeten 
nemen om zo als eerste de finish te halen. 
Sinds 2012 kan je deze spectaculaire sport 
ook in Meerhout beoefenen op een speciaal 
parcours in de Sportlaan.

Waarom een bmx-parcours?
Bij heel wat kinderen gaat de 
fietsbehendigheid erop achteruit. Dat 
was eerder al een vaststelling bij de 
jaarlijkse gemeentelijke sportkampen.  
Bovendien vroegen enkele van onze 
Meerhoutse sportverenigingen, namelijk 
wielervereniging De Meikevers en 
motorcrossclub Siberië, al langer aan de 

gemeente om meer aandacht te besteden aan de promotie van hun sport. Al deze factoren droegen 
bij tot het idee om een bmx-parcours aan te leggen in het sportcentrum. Dat biedt immers dé ideale 
behendigheidsopleiding voor latere motorcrossers, veldrijders, wielrenners, mountainbikers en 
bmx’ers.

Vakantiepas
De opening van het parcours was een groot succes en een zestigtal kinderen volgde daarbij een korte 
initiatie. In de zomervakantie gaf de sportdienst ook een bmx -vakantiepas uit. Daarvan maakten 
26 kinderen gebruik. Zij konden met hun pasje deelnemen aan negen lessen bmx -initiatie, onder 
begeleiding van ervaren instructeurs. Het was prachtig om te zien welke straffe vorderingen de 
deelnemende kinderen maakten op vlak van fietsbehendigheid. In de zomervakantie van 2013 krijgt 
deze bmx-pas trouwens een vervolg.

Veiligheid primeert
Ondertussen blijft het bmx-parcours 
dagelijks toegankelijk, behalve tijdens 
de jaarlijkse renovatiewerken. Wil je 
gaan crossen? Dan moet je wel de nodige 
veiligheidsmaatregelen respecteren, zoals 
het dragen van een fietshelm, een lange 
broek, een shirt met lange mouwen en 
handschoenen. bmx ’en doe je bovendien op 
een bmx -fiets en liefst niet alleen!

Volle gas op ons 
bmx-parcours
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Samen met Laakdal en Vorming Plus gaf 
Meerhout de lokale verenigingen een extra 
duwtje in de rug. Tijdens Boost! konden zij 
deelnemen aan allerlei nuttige workshops.

Vrijwilligers van verenigingen staan elke dag opnieuw 
voor heel wat uitdagingen. Met de organisatie van Boost! wilde Vormingplus Kempen samen met 
de gemeenten Meerhout en Laakdal extra voeding geven aan verenigingen en hun vrijwilligers. 
Dat deden ze met vormingen en netwerkmomenten op zaterdag 10 november 2012 in ‘t Fortun in 
Laakdal.

Workshops
De deelnemers aan dit evenement konden kiezen uit maar liefst acht workshops. Die handelden 
telkens over onderwerpen die nauw aansloten bij de dagelijkse werking van een vereniging. Het 
aanbod was gevarieerd, actueel en diepgaand.  Op het programma stonden workshops over volgende 
thema’s: op zoek naar vrijwilligers – werven en selecteren, het mag ook gezellig zijn – decoratie, de 
veranderende vrijwilligerswetgeving, origineel uit de hoek komen – sessie brainstormen, motiveren 
van vrijwilligers en leden, omgaan met conflicten, streekbieren voor je vereniging en promotie en 
pers. 

Vijftig deelnemers
Maar liefst vijftig vrijwilligers, waarvan een derde uit Meerhout, volgden één of meer workshops. Na 
afloop werd er bijgepraat bij een selectie aan streekbieren en hapjes. 

Gratis boost 
voor onze 
verenigingen
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Ook ons jeugdteam zat niet stil in 2012. 
Zo werd een brochure uitgegeven met 
een overzicht van alle jeugdinitiatieven. 
Verveling krijgt nu geen kans meer in 
Meerhout!

In Meerhout valt er veel te beleven voor de 
jeugd. Zowel onze allerkleinste ukkies en 
enthousiaste kids, als onze energieke jongeren 
kunnen rekenen op heel wat aanbod. De 
jeugdverenigingen zorgen voor spel en 
plezier, maar ook een aantal cultuur- en 
sportverenigingen pakt uit met een specifiek 
jeugdaanbod. Er is dus heel wat te doen in 
onze gemeente, maar een duidelijk overzicht 
ontbrak tot voor kort.

Brochure
Eerder liet de jeugdraad al weten dat het 
voor ouders, kinderen en jongeren vaak 
moeilijk was om te weten te komen waar zij 
terecht konden omdat de informatie her en 
der gesprokkeld moest worden. Daarom ging 
de jeugddienst aan de slag om een overzicht 
te maken van het aanbod voor kinderen en 
jongeren. Resultaat: de jeugdbrochure!  

Rubrieken
Dankzij deze gids kunnen ouders, kinderen en 
jongeren zich beter oriënteren in het aanbod. 
Ook kunnen ze gemakkelijker keuzes maken. 
Volgende rubrieken komen in de brochure 
aan bod: spel, ontmoetingsplekken voor 
jongeren, muziek, kunst, lezen, sport, opvang 
en onderwijs. 

Gratis
De jeugdbrochure is gratis te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis en in de bib. Je kan de 
gids ook downloaden op www.meerhout.be. 

Verveling krijgt 
geen kans meer
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Ons marktplein met de kiosk is dé 
ontmoetingsplek in Meerhout. De 
gemeente wil dit nog meer in de verf zetten. 
Zoals met bijkomende zitbanken en de 
goedgesmaakte kioskconcerten.

Elk dorp heeft een uithangbord. Het Meerhoutse visitekaartje is ongetwijfeld het marktplein 
met haar kiosk. Deze locatie kent een rijke geschiedenis en is dé plaats bij uitstek om een 
ontmoetingsplek te worden voor alle lagen van de bevolking. 

Zitbanken
De voorbije jaren werd al heel wat gedaan om de 
kiosk en haar omgeving om te vormen tot een echte 
ontmoetingsplek. Zo kwamen er bijkomende verhardingen 
en aanplantingen. Vorig jaar werd ook het aantal zitplaatsen 
uitgebreid tot honderd. Dat gebeurde met steun van 
LEADER, een programma dat het platteland verder wil 
ontwikkelen en gefinancierd wordt door Europa, Vlaanderen 
en de provincie. Dankzij deze steun kwamen er zeven vaste 
zitbanken bij, dezelfde als de al aanwezige. Daarnaast 
werden er twaalf demonteerbare banken geïnstalleerd. 
Die doen enkel in de zomer dienst en worden in de winter 
bewaard in de gemeentelijke werkplaatsen. 

Ontmoetingsplek
Het inrichten van de ruimte rond de kiosk met banken moet ook extra doelgroepen aanspreken, 
vooral dan senioren en mindervaliden. Er kunnen voor hen gevarieerde evenementen plaatsvinden,  
waarbij mensen elkaar ontmoeten. Behalve de gemeente moeten ook andere organisatoren van deze 
unieke locatie gebruik kunnen maken. Verder moet het project meer toeristen en recreanten naar 
Meerhout lokken. De unieke ligging van de kiosk op de wandel- en knooppuntennetwerken, met 
allerlei bezienswaardigheden en veel horeca in de buurt, biedt immers heel wat kansen.

Kioskconcerten
Het organiseren van laagdrempelige 
activiteiten op het marktplein moet de 
ontmoeting stimuleren. De voortaan jaarlijks 
terugkerende kioskconcerten zijn daarbij erg 
belangrijk. Op 30 juni 2012 werd de reeks 
afgetrapt met een eerste concert door de 
Socialistische Harmonie Kunst na Arbeid. 
Alle toeschouwers kregen een picknickzakje 
met daarin een wafel, een appel, een 
drankje, promotie voor de kioskconcerten 
en postkaarten van de gemeente Meerhout 
en van ‘Kempen kookt!’.  De bezoekers 
konden op hun postkaart een boodschap 
schrijven aan kennissen, vrienden of familie 
… en deze droppen in een verzamelbox. Het 
gemeentebestuur nam daarna de kosten op 
zich om ze te versturen. Zo werd Meerhout, 
met zijn ontmoetingsplaats aan de kiosk, ook 
toeristisch gepromoot.

Onze kiosk, 
ontmoetingsplek 
bij uitstek
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Een literaire verrassingsdag voor 
leesbeesten, luisteraars en doeners van 
vier tot twaalf jaar: dat is de Letterfretterdag. 
Vijftig Meerhoutse kinderen tekenden 
present.

De Letterfrettertournee is een initiatief van de provincie Antwerpen in samenwerking 
met Artforum vzw. Zaterdag 24 maart 2012 was de happening te gast in Geel. De Letterfretterdag 
vond er plaats in de bib, het cultureel centrum, de Waai en de Waaiburg. De organisatie was een 
samenwerking van de bibliotheken van Geel, Meerhout en Laakdal.

Er waren in totaal maar liefst 223 deelnemers, waarvan 50 uit Meerhout, 11 uit Laakdal en 162 uit 
Geel zelf. Verscheidene auteurs en artiesten zorgden voor een heleboel fel gesmaakte animatie. 
Onder andere Pieter Gaudesaboos, Stefan Boonen, Tom Schoonooghe, Wouter Kersbergen en 
figurentheater Tal en Thee toonden er het beste van zichzelf. 

Jeugd  
fret letters 
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In september 2012 is de bouw van de 
nieuwe sporthal gestart. Tegen 1 november 
2013 moet deze klaar zijn. Daarmee krijgen 
onze binnensporters eindelijk de ruimte die 
ze verdienen.
 

De nieuwe Meerhoutse sporthal komt in het gemeentelijk sportcentrum. Ze wordt dwars aangebouwd 
tegen de bestaande tennishal van TC De Nethe.  Het complex omvat een grote sportzaal met drie 
compartimenten, een kleine polyvalente sportruimte, sanitaire voorzieningen, een kantine, een 
terras op de bovenverdieping en een lift.  
 
Voorgeschiedenis
Aan de realisatie van de nieuwe sporthal ging een lange voorgeschiedenis vooraf. Het hele verhaal 
start bij het Vlaams Sportinfrastructuurplan, een nota van de Vlaamse Regering uit 2006 over de 
realisatie van bijkomende sportinfrastructuur. Nadat de gemeente over deze nota werd geïnformeerd, 
brachten sportdienst en sportraad de sterktes en zwaktes binnen het gemeentelijk sportbeleid in 
beeld. Voor de buitensporten bleek er in onze gemeente voldoende accommodatie aanwezig. Voor 
de binnensporters bleek het schoentje echter flink te wringen, letterlijk zelfs. Sommige sportclubs 
moesten immers uitwijken naar andere gemeenten omdat ze in Meerhout onvoldoende faciliteiten 
vonden. Daarom besliste de gemeente op 10 december 2007 om in het kader van het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan een aanvraagdossier in te dienen voor de bouw van een nieuwe sporthal.

Sportbeleidsplan
Op 17 december 2007 keurde de gemeenteraad ook het Sportbeleidsplan 2008-2013 goed. Belangrijk 
punt daarin was het voorzien van bijkomende sportinfrastructuur. Er werden zelfs twee zeer concrete 
doelstellingen vermeld: ‘Tegen eind 2013 is de overdekte sportoppervlakte in Meerhout uitgebreid’ en ‘Tegen 
eind 2013 kunnen de inwoners gebruik maken van een nieuwe sporthal met danszaal/polyvalente sportzaal en 
aanhorigheden’. Op 25 februari 2008 heeft de gemeenteraad het aanvraagdossier voor de bouw van de 
sporthal bekrachtigd. 

Private partner
Nadien sloot de gemeente samen met de Vlaamse overheid een overeenkomst met het Consortium 
Democo-Denys voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden ervan. Het gaat dus om een 
samenwerking met een private partner voor het langdurig ter beschikking stellen van de sporthal.  
Na het afsluiten van deze belangrijke overeenkomst startten de bouwwerken in september 2012. Als 
alles volgens plan verloopt, opent de sporthal na de zomer. Officieel moet alles klaar zijn tegen 1 
november 2013.

Voldoende 
plaats voor 
binnensporters
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Binnensporten
De nieuwe sporthal wordt een volwaardige binnenaccommodatie met een sportoppervlakte van 44 
op 24 meter. Ze zal in de eerste plaats gebruikt kunnen worden voor zaalvoetbal, handbal, basketbal, 
korfbal, badminton (zes velden), boccia (zes velden voor G-sport), volleybal (drie velden) en tennis 
(één veld). Er komt ook een polyvalente ruimte van 12,5 op 12,5 meter voor gevechts-, dans- en 
groepsactiviteiten om de fysieke gezondheid op peil te houden. Uiteraard komen er ook kleedkamers 
en sanitaire installaties. Een lift zal er bovendien voor zorgen dat de minder mobiele sporter of 
toeschouwer ook makkelijk de weg naar de tribune of cafetaria vindt. Die cafetaria zal trouwens 
afzonderlijk kunnen worden afgehuurd.

Op zoek naar een naam
Na de realisatie van de sporthal zal Meerhout veel meer mogelijkheden hebben voor binnensporten, 
alsook voor sportevenementen. Rest er nog slechts één ding: een gepaste naam vinden voor ons 
gloednieuwe sportcomplex. Daarvoor deed de gemeente een oproep naar de kinderen in onze 
gemeente. We zijn benieuwd!
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Meerhout heeft heel wat te bieden op 
toeristisch vlak. Om onze bezoekers 
daarover nog beter te informeren werden 
op diverse plaatsen toeristische infopunten 
geplaatst.

Aan toeristische trekpleisters is er geen gebrek in Meerhout. Denk maar 
aan het wandel- en fietsknooppuntennetwerk, de fietslus Langs ’t Geleeg, de 
molens, de rustige plekjes in onze prachtige natuur, enzovoort. 

Om toeristen te informeren over al dit moois werden er, verspreid over 
de hele gemeente, toeristische informatiedisplays geplaatst. In deze 
displays vinden bezoekers allerlei folders, kaarten en brochures over onze 
toeristische plekjes. 

De toeristische infopunten kwamen er in samenwerking met de lokale 
horeca. Ze staan ook opgesteld in diverse horecazaken. Zo kunnen 
toeristen ze snel vinden en gemakkelijk raadplegen. De locaties met de 
informatiedisplays zijn overigens te herkennen aan het speciale logo dat 
speciaal hiervoor werd ontworpen.

Displays 
informeren 
toeristen

De informatiedisplays met toeristische info staan 
opgesteld in: 
 • Café en feestzaal De Kapel, Sint-Jozeflaan 10
 • De Kroon, Markt 19
 • Den Kronkeling, Genelaar 22
 • De Vlessenhoeve, Oude Baan 90
 • Gemeentehuis, Markt 1
 • Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, 

Gasthuisstraat 29
 • Het Gildenhuis, Beerstraat 54
 • Luihoeve, Bredestraat 62
 • Magazijn, Gasthuisstraat 1
 • Speeltuin Kinderweelde, Speeltuinstraat 
 • ‘t Merrets IJshoeveke, Olmsebaan 273.
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Het infomapje Wandelen in Meerhout 
kreeg een nieuw jasje aangemeten. Dat 
was nodig, want eind 2011 werd een nieuw 
wandelknooppuntennetwerk geïnstalleerd.

Bij dat nieuwe netwerk werden de bestaande Meerhoutse 
wandellussen op de knooppunten gelegd. Zo kan je niet 

alleen de lussen bewandelen, maar ook verder op weg via de knooppunten. Het Boerenkrijgpad, 
Drevenpad, Drossaardpad, Dwaallichtenpad, Ezelspad, Kanaalpad, Molenpad, Sint-Jorispad 
en het Weverspad laten zich nu nog vlotter ontdekken. Bij de vernieuwing werd het vroegere 
rolwagenpad wel geschrapt. De wandelpaden liggen vooral in groene gebieden en zijn niet altijd 
verhard. Aangepast schoeisel is aan te raden. 

Wandelmapje
Om de vernieuwing van het wandelnetwerk extra in de verf 
te zetten én om de wandelaars degelijk te informeren, stak 
vvv-Meerhout haar wandelmapje Wandelen in Meerhout in het 
nieuw. Dit mapje omvat negen flyers. Elke flyer stelt telkens 
één Meerhouts wandelpad voor, met uitleg over de benaming 
van het pad, een overzichtskaartje en enkele voorstellen van 
bezienswaardigheden. Voor drie euro kan je het kopen bij vvv-
Meerhout en bij de meeste toeristische infopunten. Die kan je 
herkennen aan het groene logo. 

Routedokters
Ontdek je een probleem tijdens je wandeltocht? Is er een 
bordje verdwenen, beschreven, beschadigd of uitgerukt? 
Kan je een tekst niet meer lezen? Geef dan meteen de 
routedokters een seintje. Zij lossen het probleem waar 
mogelijk binnen de 72 uur op. De routedokters staan immers 
in voor de bewegwijzering en het onderhoud van het 
knooppuntennetwerk. Hun meldingsformulier vul je in op 
www.routedokter.be. 

Wandelmapje 
krijgt nieuw jasje
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De crisis liet zich in 2012 ook bij ons voelen. 
Het ocmw kreeg zelfs meermaals af te 
rekenen met gezinnen die hun huis moesten 
verkopen omdat ze hun woonlening niet 
meer konden afbetalen.

Het is geen nieuws: wereldwijd woedt een economische crisis. Europa, de Verenigde Staten en Japan 
kampen met torenhoge overheidsschulden en de aandelenmarkten over de hele wereld dalen. 
Banken worden gered door nationale regeringen. Griekenland is virtueel failliet en Spanje, Portugal, 
Ierland en Italië zijn er niet beter aan toe. Ook in eigen land was 2012 een woelig jaar, met als triest 
dieptepunt de beslissing tot sluiting van Ford Genk. 

Armoede in Meerhout
Ook de Meerhoutenaars voelen de crisis.  Armoede en sociale uitsluiting bestaan wel degelijk in onze 
landelijke gemeente.  Wist je dat ruim vijftig Meerhoutse gezinnen moeten rondkomen met een 
leefloon? Voor een persoon met gezinslast is dat duizend euro per maand. Nog enkele cijfers: ruim 
honderd personen uit zeventig Meerhoutse gezinnen ontvangen maandelijks een voedselpakket 
en zo’n  honderddertig gezinnen wordt door het ocmw opgevolgd voor budgetbegeleiding. 
Meerhout besteedde verder zowat 278.000 euro aan allerlei andere financiële ondersteuningen: van 
huurtussenkomsten en schoolkosten tot verwarmingstoelagen. Meer en meer kunnen onze inwoners 
hun medische kosten en energiefacturen niet meer betalen. 

Complexe dossiers
De voorbije jaren deden steeds meer mensen een beroep op de maatschappelijke dienstverlening van 
het ocmw. Opvallend is dat de maatschappelijk werkers alsmaar moeilijkere dossiers krijgen.  Het gaat 
om dossiers met niet alleen financiële problemen, maar ook andere psychosociale factoren, zoals 
verslaving.  

Huis verkopen
Alleenstaanden, vooral deze met kinderen, zijn al jaren een risicogroep. Maar recent geraken ook 
meer en meer tweeverdieners in de problemen. Overbudgetteren, ontslag en kopen op krediet 
zijn meestal de oorzaken.  In 2012 werd de sociale dienst bovendien voor het eerst meermaals 
geconfronteerd met gezinnen die hun hypothecaire lening niet meer konden afbetalen en zelfs 
gedwongen werden om hun huis te verkopen.

Werkloze jongeren
De werkloosheid bij jongeren onder de vijfentwintig jaar stijgt al enige tijd.  Er zijn immers minder 
vacatures en er is minder uitzendarbeid. Ook het feit dat er organisaties bestaan die cursussen 
budgetbeheer aanbieden voor hoogopgeleiden, is zeker geen hoopgevend signaal.

Kansengroepen
Meerhout werd op basis van enkele indicatoren geselecteerd als gemeente die extra steun kan krijgen 
van de hogere overheid om iets te doen tegen de sociale uitsluiting van kinderen in kansengroepen.  
We moeten deze kans met beide handen grijpen om bij kinderen en jongvolwassenen preventief te 
werken en kansen te scheppen.

Strijden tegen 
de crisis, ook in 
Meerhout

04 Welzijn



59

A
ct

iv
ite

ite
nv

er
sl

ag
 2

01
2

Gemeentelijke basisschool De Duizendpoot 
nam een zogenaamde snoezelruimte in 
gebruik. Daar kunnen kleuters prikkelvrij tot 
rust komen en zich ontplooien. 

Kinderen worden vaak overspoeld door talrijke prikkels. Soms 
geraken hun zintuigen zelfs overprikkeld, vooral dan bij peuters en kleuters. Daarom installeren 
sommige scholen een snoezelruimte voor de allerkleinsten. Zo’n ruimte elimineert immers alle 
storende prikkels. Jonge kinderen komen er heerlijk tot rust en krijgen er alle kansen om intens te 
genieten. 

Snoezelruimte
Dit jaar maakten ook de kleuters van basisschool 
De Duizendpoot in de Gasthuisstraat kennis 
met een gloednieuwe snoezelruimte. Een oud 
televisielokaal kreeg hiervoor een opsmukbeurt 
en werd omgebouwd tot een aantrekkelijk en 
speels lokaal. Op regelmatige tijdstippen komen 
de kinderen er samen met hun juf voor allerlei 
activiteiten. 

Welbevinden
In de snoezelruimte leert een onrustig kind zich 
te ontspannen en tot rust te komen. Een passief 
kind kan dan weer gestimuleerd worden door 
gepaste activiteiten en door samen op verkenning 
te gaan. Zo kan snoezelen bijdragen tot meer 
welbevinden. Vanuit een veilige wereld leert het 
kind de omgeving verkennen. Kinderen ervaren 
er innerlijke rust en kalmte. Ze worden zich 
bewust van het eigen lichaam en hun grenzen.  

Stimulans
Een snoezelruimte stimuleert bij kindjes ook de 
ontwikkeling van zelfvertrouwen,  weerbaarheid, 
aandacht en concentratie.  Kleuters en peuters die snoezelen, moeten niets … maar kunnen én mogen 
ingaan op uitdagingen om te experimenteren met van alles en nog wat. Snoezelen: dat smaakt naar 
meer … ook bij De Duizendpoot in Meerhout. 

Snoezelen:  
dat smaakt naar 
meer …

05 Onderwijs
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Er komt schot in de realisatie van het 
nieuwe woonzorgcentrum De Berk. In 
2012 keurde de bevoegde Vlaamse 
minister immers de subsidies goed.  
Wellicht in september starten de 
bouwwerken.

Op 4 oktober 2012 gaf Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 
aan het ocmw van Meerhout een principieel akkoord tot subsidiëring van de nieuwbouw voor 
woonzorgcentrum De Berk. Dat deed hij na gunstig advies van het Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden. De geraamde bouwkost van het project bedraagt 9,6 miljoen 
euro. Daarvan wordt ruim 5,3 miljoen gesubsidieerd. Dit zal gebeuren via twintig jaarlijkse schijven 
onder de vorm van zogenaamde gebruikstoelagen.

Vlakbij elkaar
De Berk zal, net zoals het huidige woonzorgcentrum, 71 bewoners op permanente basis en 3 
bewoners in kortverblijf kunnen huisvesten. Het komt vlakbij het huidige centrum, deels op de 
site waar nu nog de oude bejaardenwoningen van Berkenhof staan. Die zullen dan ook worden 
afgebroken. Het nieuwe woonzorgcentrum zal twee bouwlagen tellen met daarboven een 
technische ruimte. De plannen besteden veel aandacht aan efficiënt energieverbruik. Zo zal de 
koudewarmte-installatie van het nieuwe administratief centrum gedeeld worden met het nieuwe 
woonzorgcentrum.

Ruime kamers
Alle bewoners van De Berk zullen over ruime kamers met een eigen sanitaire cel beschikken. Er zal 
huiselijker en meer leefgroepgericht gewerkt worden met groepen van twaalf tot dertien  bewoners 
met eigen woonkamers. Zwaarder dementerende bewoners krijgen een extra beveiligde afdeling. Een 
keuken en wasserij worden niet voorzien. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op deze faciliteiten 
in het aanpalende centrum. 

Start in september
De werken voor de nieuwbouw starten wellicht in september 2013 en duren in totaal een tweetal jaar.  
Nu wordt de laatste hand gelegd aan onder andere de detailontwerpplannen en de plannen voor het 
vast meubilair, ook zijn de verschillende aanbestedingsdossiers in voorbereiding.  
   

Nieuw 
woonzorgcentrum 
op komst

06 Woonzorgcentrum



Heb je vragen?
Aarzel dan niet om het betrokken team te contacteren.

onthaal T 014 24 99 20

bevolking T 014 24 99 38

bibliotheek T 014 30 37 71

bouw T 014 24 99 46

buitenschoolse kinderopvang T 014 30 72 95

burgerlijke stand T 014 24 99 40

communicatie T 014 25 90 62

cultuur T 014 24 99 28 

gbs De Duizendpoot T 014 30 31 62

jeugd T 014 24 99 28

financiën	 T	014	24	99	33

lokale economie T 014 25 90 67

milieu T 014 24 99 49

ocmw administratie T 014 24 99 20

ocmw sociale dienst T 014 36 90 20

openbare werken T 014 24 99 44

patrimonium T 014 24 99 47

personeel T 014 24 99 31

secretariaat T 014 24 99 24

sport T 014 24 99 29

toerisme T 014 24 99 28

veiligheid en verkeer T 014 24 99 27

woonzorgcentrum De Berk T 014 36 90 10
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