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Editoriaal
Als deze editie van ons huis-aanhuisblad in uw bus valt is 2012 alweer meer dan een maand oud. Het
zal u bij het lezen van dit nummer
niet ontgaan dat CD&V MeeuwenGruitrode er ook in 2012 weer
stevig tegenaan gaat. Projecten
finaliseren (Pagadder Meeuwen, de
Wijshagerkiezel,…), werken opstarten (fietspaden langs de Weg naar
As, plein aan de kerk in Ellikom,...)
en verder werken aan projecten
die nog in de planfase zijn (fietspaden langs de Weg naar Opoeteren,
fietspaden langs de Grote Baan
in Ellikom,…). En er staat nog
zoveel meer te gebeuren in 2012.
Wordt Meeuwen-Gruitrode de
“fietsgemeente 2012”? En met alle
Meeuwen-Gruitrodenaren en onze
verenigingen kijken we natuurlijk
heel erg uit naar het OLS 2012 dat
onze schutterij uit Ellikom na 10
jaar weer mag organiseren. In dit
nummer vindt u een korte toelichting bij enkele van de vele projecten
in onze gemeente. Veel leesplezier!

Meeuwen-Gruitrode
genomineerd voor
Fietsgemeente 2012

Lode Ceyssens - Uw Burgemeester
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Meeuwen-Gruitrode dingt dit jaar mee naar de titel
“Fietsgemeente 2012”. Zes gemeenten in de derde categorie (gemeenten met minder dan 20.000 inwoners)
komen in aanmerking voor deze titel. Een deskundige jury
heeft de genomineerden zorgvuldig geselecteerd. Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits
wil met het initiatief steden en gemeenten aansporen om
een goed lokaal fietsbeleid te voeren. In juni 2012 maakt
minister Crevits de winnaars bekend.
Lees meer hier, op pagina 4!

Meeuwen-Gruitrode genomineerd
voor Fietsgemeente 2012

Lode Ceyssens (Burgemeester):
“Meeuwen-Gruitrode is natuurlijk
trots op deze nominatie. De motivatie van de jury klinkt als volgt:
‘Deze gemeente scoort enorm sterk
op het gebied van nieuwe infrastructuur. Het is een voorbeeld wat
betreft onteigeningsprocedures bij
het aanleggen van fietspaden, toch
altijd een van de meest delicate
onderwerpen binnen het fietsbeleid.

Ook sensibilisering en fietsdoorsteken bevorderen het
langzaam verkeer.’ Of we deze
prijs nu winnen of niet, dit is al
een enorme opsteker voor onze
gemeente.”
In juli 2010 kreeg het gemeentebestuur van Meeuwen-Gruitrode,
uit handen van Toerisme Limburg,
al de ‘Kwaliteitsprijs 2010’ voor
de beste en veiligste onderhouden
fietspaden.
Lode Ceyssens (Burgemeester):
“Meeuwen-Gruitrode blijft naar
kwalitatieve fietsroutes streven.
Met deze nominatie krijgen we een
unieke kans om het fietsvriendelijke

Evaluatie Europees jongerenproject
met Finland en Noorwegen
Eind vorig jaar kreeg Meeuwen-Gruitrode internationaal
bezoek. Twaalf jongeren uit Noorwegen en elf jongeren
uit Finland reisden af naar onze mooie gemeente.
Hun komst kaderde in het internationaal project voor en rond jongerenparticipatie. Tijdens hun verblijf evalueerden de Finnen, de Noren en de jonge
Meeuwen-Gruitrodenaren het internationaal project.
Meg Van Hoef (Schepen van jeugd): “De uitwisseling was een leuke en
vooral leerrijke ervaring. We hebben erg veel van elkaar opgestoken. Voor
de Scandinavische jongeren bleek vooral onze goede samenwerking tussen
de jeugdraad en de jeugdverenigingen een aangename verrassing. De werking van de jeugdraad in Finland en Noorwegen is toch heel anders.
Voor verschillende leeftijdscategorieën zijn er heel wat leuke ideeën naar
boven gekomen. Ik vermoed dat we ook in de toekomst nog regelmatig
contact zullen houden!”
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imago van onze gemeente een flinke
impuls te geven en een nog beter
lokaal fietsbeleid te voeren. Ook het
project ‘Veilig Schoolverkeer’, dat
volledig op maat gemaakt is voor iedere school in Meeuwen-Gruitrode,
draagt al voor het vijfde jaar op rij
haar steentje bij.”

Centrumversterking
Ellikom uit
de steigers
Het gemeentebestuur van
Meeuwen-Gruitrode stelde
in 2006 een ontwerper aan
voor de herinrichting van
de doortocht in Ellikom.
In deze plannen is de centrumversterking voor Ellikom prioritair waarbij het
plein rond de kerk de volle
aandacht krijgt.

Spoedig starten de werken aan de
heraanleg van het plein en de parking tussen het buurthuis en de kerk.
Koen Geusens (Schepen van openbare werken): “De aannemer voor
de werken werd ondertussen aangesteld. Eerstdaags kan die aannemer
starten met de heraanleg van het
plein en de parking tussen het buurthuis en de kerk. De werken zullen naargelang de weersomstandigheden
- drie maanden in beslag nemen. We
willen het huidige plein een volwaardige pleinfunctie geven. Dit betekent
dus meer parkeerplaatsen.”

Sportelen in Meeuwen-Gruitrode
Dit jaar vergroot het gemeentebestuur het sportaanbod
voor 50-plussers.
Kurt Plessers (Schepen van sport):
“Wij sluiten ons daarvoor aan bij
een campagne van de Vlaamse
Overheid die onder de slogan
‘sportelen, beweeg zoals je bent’,
de senioren wil stimuleren om te
bewegen én te sporten op hun eigen
niveau en waarbij sociale contacten
en plezier centraal staan.”

Vanuit de gemeentelijke sportdienst
zal er, i.s.w.m. onze seniorenverenigingen, een waaier aan sportactiviteiten (wandelen, fietsen, petanque,
thai chi, badminton, …) worden
aangeboden.
Voor meer info kunt u steeds terecht bij onze gemeentelijke sportdienst of op onze website www.

sportmeeuwengruitrode.be
Onder de noemer ‘Samen Sterk!’
zullen wij in 2012 zeker de titel van
Supersportelgemeente binnenhalen.

Minister Schauvliege maakt 25.000 euro
vrij voor OLS 2012
De voorbereidingen op het Oud Limburgs Schuttersfeest
(OLS) 2012 schieten erg goed op. Zo zette de Vlaamse
Overheid graag haar schouders onder het evenement en
lopen de inschrijvingen voor het Kinjer OLS (de kindereditie) als een trein.

De Vlaamse Overheid tekende in
als briljantsponsor van het grote
schuttersfeest. Minister Joke Schauvliege maakte daarvoor 25.000 euro
aan subsidies vrij. Het organisatieteam onderhandelt momenteel met
heel wat andere potentiële sponsors

om van het OLS 2012 opnieuw
een spetterend gebeuren te maken.
Kandidaten blijven uiteraard welkom!
Ook de voorbereidingen op het
Kinjer OLS, waarbij kinderen zullen
strijden om het felbegeerde ‘Um-

meke’, verlopen prima.
Meg Van Hoef (voorzitter Kinjer
OLS 2012): “Tijdens de infoavond
kwamen er maar liefst 60 afgevaardigden van zeven scholen en acht
schutterijen opdagen. Het doel
van deze eerste infoavond was het
creëren van een mogelijk samenwerkingsverband tussen een school
en een schutterij. Hierdoor kregen
ze allebei de kans om elkaar beter te
leren kennen en eventueel al eerste
afspraken te maken.”
Een aanpak die loonde, want op dit
moment schreven al 25 scholen zich
in. De werkgroep rond het Kinjer
OLS is op dit moment volop bezig
met het uitwerken van de optochtroute, de indeling van het terrein,
het dagprogramma, enz.
Op maandag 12 maart staat een
infoavond voor de deelnemende
scholen en schutterijen gepland (’t
Heem, Meeuwen – 19u30). Tijdens
deze avond zal o.a. de loting van
de volgorde van de deelnemende
scholen plaatsvinden.
Meer informatie vindt u op de website: www.ols2012.be. Daar vinden
verenigingen die willen helpen aan
het OLS trouwens ook de nodige
inschrijvingsformulieren. Inschrijven kan nog tot 1 maart aanstaande!
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Lode Ceyssens
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
(lode.ceyssens@meeuwen-gruitrode. Wetstraat 89
eenvoudig:
cdenv.be)
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.meeuwen-gruitrode.be
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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