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Bouw nieuw
administratief centrum
nadert met rasse schreden
De gemeente en het OCMW vinden binnen enkele jaren onderdak in eenzelfde gebouw. De aanvang van die werken,
die 18 maanden zullen duren, is gepland in het voorjaar van
2012. Het nieuwe gebouw vergt een investering van meer
dan 2 miljoen euro. Een (nog) betere dienstverlening is de
drijfveer achter deze plannen. Op de parking achter het
gemeentehuis zal een nieuwbouw opgetrokken worden,
waarin er één centrale balie zal zijn voor zowel het gemeentehuis als het OCMW. Momenteel worden de dossiers
voor deze nieuwbouw voorbereid. Lode Ceyssens (Burgemeester): “De bouwvergunning is inmiddels goedgekeurd.
Momenteel zijn alle dossiers - die nodig zijn om de nieuwbouw te realiseren - in afwerking om te kunnen aanbesteden. In april 2012 kunnen de werken starten.”
Lees meer hier, op pagina 4!

Bouw nieuw administratief centrum
nadert met rasse schreden
Hellend vlak gemeentehuis komt eerst aan bod

In een eerste fase zal het
hellend dak van het gemeentehuis gerenoveerd
worden. Deze werken zijn
begin 2012 gepland en vragen een investering van €
62 383,24 (incl. BTW).
Lode Ceyssens (Burgemeester): “De
nieuwe voorziene isolatie kadert
eveneens in het duurzaamheidbeleid
van het gemeentebestuur. Op die
manier kan er bijgedragen worden
aan een mooie energiebesparing en
een lagere energiefactuur..”
Minimale hinder tijdens
werken
Lydie Jacobs (OCMW-voorzitster):
“Als de werken aan de nieuwe huisvesting gerealiseerd zijn, zullen het

huidige OCMW-gebouw en de
achterliggende units afgebroken
worden. Daar zal in de toekomst
parking voorzien worden voor
onze bezoekers. In tussentijd kan
er gebruik gemaakt worden van de
parking achter ’t Heem. Als de kinderen van Pagadder verhuizen naar
hun nieuwe gebouw, zullen daar ook
extra parkeermogelijkheden gecreëerd worden.”
Welke voordelen heeft
dit nieuwe administratief
centrum?
Lode Ceyssens (Burgemeester):
“Met dit nieuwe administratieve
centrum denken we als CD&V twee
grote voordelen voor de burger te
kunnen realiseren. Doordat onze
diensten van gemeente en OCMW
onder hetzelfde dak komen te
zitten, kunnen ze nog beter gaan
samenwerken, waardoor we met

Nieuwe speeltoestellen aan
sport- en jeugdlokalen Ellikom
Het CD&V-gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode plaatst nieuwe speeltoestellen bij de sport- en
jeugdlokalen in Ellikom. De
nieuwe toestellen komen
er op vraag van de verenigingen, ouders en jeugd en
kosten € 6.836.

andere een klimnet- en ladder,
Meg Van Hoef (Schepen van jeugd): een duikelrek en een open ladder.
“We hebben gekozen voor speeltoe- Daarnaast komt er een alternatieve
stellen die gebruikt kunnen worden wip en een speciale klim- en glijcondoor alle leeftijden. Zo komt er een structie. Vermits de bouw van de
vogelnestschommel, dat toestel is
nieuwe KLJ-lokalen in zijn laatste
ook geschikt voor personen met een fase zit, kunnen de jongeren van
handicap. We kozen voor een mulKLJ Ellikom ook gebruik maken
tifunctioneel klimtoestel, met onder van deze nieuwe speeltuigen.”
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hetzelfde personeelsbestand een
nog betere dienstverlening kunnen garanderen. Bovendien hoeft
de burger niet langer zijn weg te
zoeken in het OCMW-gebouw of
gemeentehuis. Via één centraal onthaal wordt de burger onmiddellijk
naar de juiste dienst verwezen.”

Voorbereidingen
Oud Limburgs
Schuttersfeest
(OLS) verlopen
naar wens
CD&V Meeuwen-Gruitrode
feliciteert Schutterij St.
Harlindis & Relindis uit
Ellikom met de glansrijke
overwinning op het OLS
2011 in Stokkem.
De voorbereidingen voor de
organisatie van het OLS 2012
(1 juli) zijn intussen al een tijdje
gestart en verlopen erg goed.
Hetzelfde geldt overigens voor de
organisatie rond het Kinjer OLS
(de kindereditie die plaatsvindt op
26 juni). Helpende handen zijn
trouwens nog altijd welkom! Volg
het laatste nieuws rond ‘d’n ouwe
Limburger’ via de website www.
ols2012.be.

Kapvergunning voor bomen
Wijshagerkiezel
Het CD&V-gemeentebestuur
van Meeuwen-Gruitrode
heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor het vellen van
de bestaande Amerikaanse
eiken langs een gedeelte
van de Wijshagerkiezel.
Koen Geusens (Schepen van openbare werken): “De bomen langs de
Wijshagerkiezel staan zeer dicht bij
de inritten van de bestaande woningen en hebben ook een zekere dikte.
Dit kan voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Met deze vergunningsaanvraag hopen we dit probleem te
kunnen oplossen.”
In het dossier voorziet het gemeentebestuur dat in het eerstvolgend
plantseizoen volgend op de kapping
- op dezelfde plaats als de huidige
bomenrijen en op het einde van de

Elk jaar weer bestaat het Sint-Hubertusfeest uit een gezellig komen

Project nieuw
rustoord

Het project met een privérust- en
verzorgingstehuis, serviceflats, een
kinderdagverblijf en meerdere
nieuwe woningen in het centrum
van Meeuwen (wei Magisters langs
sporthal) krijgt steeds meer vorm.
Momenteel houdt een studiebureau
zich bezig met het opstellen van een
Wijshagerkiezel - nieuwe bomen zul- dossier rond de wegeniswerken. En
len aangeplant worden met een plan- de architect legt de laatste hand aan
de plannen en het dossier voor de
tafstand van gemiddeld 20 meter.
bouwaanvraag.
Koen Geusens (Schepen van openbare werken): “Bij de heraanplanting
van de bomen zal er zeker terug rekening gehouden worden met de inritten van de woningen, dit omwille
van de verkeersveiligheid. Wij hopen
alleszins dat de diensten van Stedenbouw achter onze plannen staan en
een kapvergunning afleveren!”

Succesvolle Sint-Hubertusviering
in Neeglabbeek

Op zondag 6 november
vond in Neerglabbeek naar
goede gewoonte de jaarlijkse Sint-Hubertusviering
plaats. Naar even goede
gewoonte werd het ook dit
jaar opnieuw een succes!

Kort nieuws

Werken nieuwe
Pagadder

Voorbijgangers hebben wellicht
al gemerkt dat de werken aan het
nieuwe kinderdagverblijf Pagadder
goed opschieten.
Wendy Bosmans (Schepen van
gezin): “De dakwerken zijn voltooid
en ook de ramen werden intussen
geplaatst. De bouwwerken zitten
m.a.w. nog steeds op schema,
hetgeen betekent dat het gebouw in
het voorjaar van 2012 klaar zal zijn.”

en gaan van paarden- en hondenliefhebbers. Voor en na de eucharistieviering met broodwijding en
de zegening van de dieren kunnen
ruiters, menners en wandelaars de
bossen verkennen via enkele uitgestippelde routes of huifkartochten.
Proficiat aan de organisatie voor dit
geslaagde evenement!
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Sfeervolle rustplaats aan Broekven
“Aan het Broek valt er altijd wel iets
te beleven. De bijzondere fauna en
flora, de water-, roof- en zangvogels
en vooral het schitterende uitzicht
zijn uniek.”

Lode Ceyssens (Burgemeester):
“De plek aan het eerste Broek is
een van de sterrenplekjes in onze
gemeente. Aangezien de omgeving
er verwaarloosd bij lag, hebben wij
aan het Agentschap van Natuur en
Bos (ANB) gevraagd om deze plek
een nieuwe invulling te geven. Zo
kwamen we op het idee om een
vlonder te bouwen.”
Koen Geusens (Schepen van
openbare werken en leefmilieu):

Kurt Plessers (Schepen voor
personen met een handicap): “Bij de
opmaak van het project werd ook de
adviesraad voor personen met een
handicap betrokken. Het is zodanig
ingericht dat rolstoelgebruikers veilig
kunnen genieten van deze plaats.”

Opnieuw geslaagde editie van Meeuwen Kermis
Van zondag 9 tot en met
donderdag 13 oktober kon
jong en oud terecht in het
centrum van Meeuwen om
zich volledig uit te leven
op een tachtigtal kermisattracties. Ook dit jaar trok
het vernieuwde kermisprogramma opnieuw veel
bezoekers - ook van buiten
de gemeentegrenzen - aan
om van Meeuwen kermis én
de bijhorende optredens te
genieten.
Kurt Plessers (Schepen van feestelijkheden): “We blikken tevreden
terug op een geslaagde kermiseditie.
Het optreden van ‘Les Truttes’ op
maandagavond was met een kostprijs van € 6.207,50 voor de band8

bezocht door onze kermisbezoekers.
De reacties achteraf waren dan ook
zeer positief!”

en boekingskosten en € 7.033,24
voor het podium, licht&geluid,
logistieke ondersteuning, catering en
SABAM zijn geld meer dan waard.
De samenwerking met de plaatselijke horeca-uitbaters was ook zeer
geslaagd. De ‘buitentoog’ werd goed

Johan Bongaerts (Schepen van
middenstand): “Op de avond van
kermisdinsdag kwam naar jaarlijkse
gewoonte weer schoon volk langs.
Negen spelers van KRC Genk
maakten menig kinderhart gelukkig
door samen met hen te dollen in de
kermisattracties. Unizo Meeuwen
contracteerde Lora Van Hooff die
de dinsdagavond afsloot met een
geslaagd optreden.”
En zo is het alweer uitkijken naar
Meeuwen Kermis, editie 2012. Voor
meer foto’s verwijzen we graag naar
de facebookpagina van de ‘gemeente
Meeuwen-Gruitrode’.
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Het CD&V-gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode heeft in samenwerking
met het Agentschap van
Natuur en Bos (ANB) een
sfeervolle vlonder ingericht aan het Broekven. Dit
prachtige landschap aan
het eerste Broek leent zich
perfect om een rustplaats
voor fietsers, wandelaars
en andere voorbijgangers
te creëren.

De vlonder werd ontworpen in
overleg met het gemeentebestuur,
het ANB en Defensie.
Koen Geusens (Schepen van
openbare werken): “De vlonder
werd volledig gebouwd door de
medewerkers van het ANB en
arbeiders van de gemeente. Het
nodige hout is gekapt uit de eigen
gemeentebossen.”

