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Start nieuwbouw Blokje Corso boomt als nooit tevorenOpening jeugdhuis de Raap

Nieuwbouw van de school ’t Blokje. 
Hierbij nemen we het begrip ‘brede 
school’ erg letterlijk. Meer dan 500 
kindjes hielpen door hun steentje in de 
fundering te storten. Hartverwarmend. 

Toplocatie voor jeugdhuis De Raap! 
Wat verdient het béste jeugdhuis van 
Vlaanderen? Het mooiste jeugdhuis van 
Vlaanderen! 

Melkerij de Stroobloem maakte plaats 
voor een nieuwe woonwijk. 

Koning Fiets heerst tussen Loenhout 
en Hoogstraten dankzij vrijliggende 
fi etspaden. 

Het Wijkhuis is van een bouwwerf 
uitgegroeid tot een vaste waarde in 
Loenhout.

De onteigeningen voor het fi etspad 
langs de St. Lenaertseweg zijn zo goed 
als helemaal rond. Het fi etspad komt dus 
weer een stap dichterbij. 

De Bloemencorso kon ook met een 
burgemeester uit Gooreind op alle steun 
van het gemeentebestuur rekenen. 
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WAAR ONZE BURGEMEESTER TROTS OP IS... 

LEES MEER OVER ONZE TOEKOMSTPLANNEN >>

Hart van Loenhout Fietspad 
Sint-Lenaertseweg Speelgroen



BLOKJE HÉT HART VAN LOENHOUT 
De brede school het Blokje is nog lang niet klaar. Niet enkel 
bouwen we er een school, maar ook een nieuwe bibliotheek, 
een buitenschoolse kinderopvang, extra kleedkamers voor de 
sportschuur, een grote polyvalente zaal voor de verenigingen 
en de renovatie van de Tiendenschuur. Een reuzedossier dat 
van het Blokje meteen hét hart maakt van alles wat zich in 
Loenhout verenigt.

HAND IN HAND MET DE LANDBOUW
De landbouwwegen kennen veel dubbel gebruik: beroepsmatig 
en recreatief. Met het project ‘verkeersveiligheid op den 
buiten’ (primeur in Vlaanderen) werken we aan wederzijds 
begrip. Sowieso waken we over de landbouw die door tal van 
zaken bedreigd worden (normeringen, weerschade, asbest, 
zwerfvuil,…). 

SCHOOLSTRAAT
De allereerste schoolstraat is een feit. Autovrij en dus veilig 
voor onze schoolgaande jeugd. Dit dankzij de flexibiliteit van de 
bewoners en de ouders die wat verder moeten stappen. Samen 
voor meer veiligheid voor ónze kinderen!

OPEN RUIMTE 
Loenhout kent nog veel open ruimte en dat willen we zo 
houden. Net zoals in Wuustwezel-centrum gaan we ook hier 
voor het verdichten van de kern én het vrijwaren van de open 
ruimte. Niets zo rustgevend als vér kunnen kijken over de 
Loenhoutse velden. 

VÓÓR LANDBOUW, TEGEN ZWERFVUIL 
De nieuwe wapens in de strijd tegen zwerfvuil worden 
bovengehaald. Na sensibilisering en opruimacties zetten we nu 
ook camera’s in om de hardnekkigste sluikstorters te vatten. 
Ondertussen werken we met alle partijen samen om de 
bermen en de weilanden proper te houden. We informeren 
onze inwoners over het schadelijk effect van zwerfvuil op de 
landbouw.

PROJECT SPEELGROEN  
IN HET ‘BOS’ VAN LOENHOUT
Het befaamde bos van Loenhout krijgt een nieuwe 
bestemming. Samen met alle aanwezige verenigingen van 
de Dorens en omwonenden werken we een plan uit dat we 
komende jaren gaan realiseren. Groen om in te spelen!



FIETSPAD ST LENAERTSEWEG
Na lange tijd van onteigeningen is het zover. De bouwaanvraag 
kan ingediend worden, de bestekken opgemaakt en de 
aannemer gezocht. Het fietspad aan beide zijden tot aan de 
brug over de autostrade is nabij ! We beginnen ook met de 
onteigeningen achter de brug om zo Brecht tegemoet te 
kunnen rijden die ook van start zijn gegaan. De aanhouder wint! 

WONEN VOOR ZORGBEHOEVENDEN EN OUDEREN 
Enkele jaren geleden kocht de gemeente deze grond achter 
de school en de parochiezaal. Toen was het een optie om de 
nieuwe school daar te bouwen maar aangezien er een betere 
plek gevonden is aan de Visserij kijken we hier naar andere 
opties. Wonen voor zorgbehoevenden en ouderen heeft hier 
de voorkeur. 

BLOEMENCORSO: TOEKOMST VERZEKEREN
De corso verbindt zoveel mensen. Zij die bouwen, zij die 
figureren en zij die komen kijken. Samen delen ze de liefde 
voor de dahlia, voor loenhout en voor het verbindende van 
de bloemencorso. Samen met het corsobestuur zoeken we 
nieuwe bouwplaatsen zodat de toekomst verzekerd is.



VOORSTELLING TEAM

 1STE PLAATS

DIETER WOUTERS
38 jaar

 8STE PLAATS

LYNN VERMEIREN
19 jaar
Loenhout

 18DE PLAATS

ELS VAN HASSELT
42 jaar
Loenhout

 15DE PLAATS

MAY AERNOUTS
58 jaar
Loenhout

 3DE PLAATS

SUS VISSERS
60 jaar
Loenhout

 13DE PLAATS

EVERT DE RIJCKER
42 jaar
Loenhout

 26STE PLAATS

PIETER COOLS
31 jaar
Loenhout
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