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De OCMW-raad van september besliste om de poetsdienst voor senioren samen te voegen 
met de dienstencheque-onderneming. Een goede zaak, vind raadslid Kelly Dermul.

Het stationsgebouw op het gemeenteplein is verkocht. En daar is de N-VA blij mee.  
“Nu kan een private investeerder er een mooie plek van maken en opnieuw leven in  
het gebouw blazen”, verklaart N-VA-fractieleider Anne Dalemans. “We zijn alvast 
benieuwd welke functie het stationsgebouw zal krijgen!”

“Wie vroeger poetshulp wenste, moest 
ofwel de eigenlijke poetsdienst (senioren) 
contacteren ofwel de dienstencheque- 
onderneming”, zegt Kelly. “Elke dienst 
had zijn eigen vestiging, verantwoor-
delijke, werking en regels. Die opdeling 
verdwijnt nu.  Voortaan is er nog maar 
één dienst en één coördinator binnen 
het OCMW verantwoordelijk voor alle 

aanvragen voor poetshulp. Bovendien 
wordt er enkel nog met dienstencheques 
gewerkt.”

Deze samensmelting zorgt voor een  
efficiëntere dienstverlening voor de  
Mellenaar én spaart de gemeente geld uit. 
Voor de werknemers verandert er niets.

De gemeente had het stationsgebouw tot 
nu toe in erfpacht, waarvan de eerste zes 
jaar gratis. Aanvankelijk zou men dit 
geklasseerde gebouw renoveren en er bij-
voorbeeld het archief- en documentatie- 
centrum in onder brengen. De kosten  
en de expertise om zo’n gebouw te  

restaureren bleken voor de gemeente  
echter te zwaar. Bovendien zou de NMBS 
na vijftig jaar sowieso opnieuw eigenaar 
van het gebouw worden. Daarom drong 
de N-VA eropaan om de erfpacht na zes 
jaar stop te zetten en het gebouw  
te verkopen.

Één poetsdienst voor het OCMW

Stationsgebouw is verkocht

Bedankt dat u erbij 
was op onze  
barbecue!
Meer dan 360 eters trotseerden dit 
jaar regen en wind voor de jaarlijkse 
N-VA-barbecue. Zij genoten van een 
leuke sfeer op het Hoeveke in Gontrode, 
dat voor het laatst gastheer was. 
Volgend jaar, op zondag 25 juni 2017, 
verhuist de N-VA-barbecue naar de 
achterzijde van Studio M. Moest het 
dan onweren, dan kunnen we iedereen 
binnen in Studio M opvangen.

“Op deze manier kunnen 
we de Mellenaar nog  
beter van dienst zijn.”
Gemeenteraadslid Kelly Dermul

“Een private  
investeerder kan  
het gebouw nieuw 
leven inblazen.”
Anne Dalemans,  
N-VA-fractieleider

Amfitheater op De Kouterslag is af! p.2 Quiz je mee op 10 februari?
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N-VA-voorzitter Chris Dauw op Kanaal Z
Op 19 september was Chris Dauw, 
voorzitter van N-VA Melle, te gast 
bij Kanaal Z. Met zijn jarenlange 
ervaring als de Vlaamse en federale 
kredietbemiddelaar lichtte hij daar de 
waarborgregeling van de Participatie 
Maatschappij van Vlaanderen (PMV) 
voor kmo’s toe. 

“Kleine en middelgrote ondernemingen 
hebben het vaak moeilijk om krediet te 
krijgen. Dat kan bijzonder pijnlijk zijn voor 
starters. Jong en dynamisch zijn of goede 
ideeën alleen volstaan namelijk niet om 
een bedrijf op te starten. Bedrijven moeten 
ook machines aankopen en voorraden 
aanleggen. Een bestelwagen is bijvoorbeeld 
onontbeerlijk. Maar volgt de bank?”

Chris Dauw bevestigde op Kanaal Z 
dat banken bij leningen in de eerste 
plaats kijken of de aanvrager die kan 
terugbetalen, maar ze hebben ook oog voor 
zekerheden en borgstellingen. Net daar 
wringt voor veel kmo’s het schoentje. 

“Het is daarom goed voor onze Melse 
ondernemers dat de Vlaamse overheid 
een waarborgregeling uitwerkte. Wanneer 
de bank geen krediet wil toestaan enkel 
en alleen omdat een bedrijf onvoldoende 
zekerheden biedt, dan kan PMV fungeren 
als een waarborg. Zo verlaagt het 
risico voor de bank én verhoogt het de 
kredietwaardigheid van uw bedrijf!”

Wie is John C Younge?
In het verlengde van het Wevershof (Melle Vogelhoek) ligt de John Youngestraat. 
John Younge was een 29-jarige Canadese jachtvlieger die op 6 september 1944 met 
zijn Spitfire tijdens een verkenningsvlucht langs de Schelde neerstortte. Het toestel 
werd vermoedelijk neergehaald door de Duitse luchtafweer. Een klein monument 
ter ere van deze jonge Canadese piloot vind je aan het begin van de straat.

De Kouterslag herbergt amfitheater
Nadat eerder dit jaar de minigolf werd vernieuwd, het kunst-
grasplein in gebruik werd genomen en de outdoor fitness werd 
geïnstalleerd, is nu ook het amfitheater in sport- en recreatie-
centrum De Kouterslag een feit.

Schepen van Sport Frank De Vis: “Het amfitheater staat  
middenin het speelbos dat we drie jaar geleden hebben  
aangeplant. In het theater zullen voortaan cultuur- en kinder-
voorstellingen plaatsvinden, maar ook onze speelpleinwerking 
en jeugdbewegingen kunnen er terecht.”

Volgend jaar wordt parking P1 en het noordelijke voetbalveld 
langs De Kouterslag ontwikkeld. In een latere fase komen  
parking P2 en het zuidelijke voetbalveld aan de beurt. Daarna  
is het tijd voor een nieuwe cafetaria en kleedkamers. U krijgt 
van de N-VA dus waar u recht op heeft.

Melse parlementsleden actief! 
Caroline Croo:  
“Laat apotheker screenen op diabetesrisico”
Het is een publiek geheim dat patiënten vaker langsgaan bij hun 
(huis)apotheek dan bij hun huisarts. De N-VA ziet daarin een 
mogelijkheid om de apothekers een ondersteunende rol te geven 
op vlak van preventie. 

“Het is belangrijk om diabetes zo vroeg mogelijk op te sporen”, 
zegt Vlaams Parlementslid Caroline Croo. “Niet alleen omdat dit 

onze gezondheidszorg kosten bespaart, maar vooral omdat het risicopatiënten toelaat om hun levensstijl 
tijdig aan te passen. Zo kunnen zij chronische aandoeningen voorkomen. Als we de apotheker  
inschakelen om de taak van de huisarts te verlichten, kunnen we hier beter op screenen en mogelijke  
gezondheidsproblemen tijdig aanpakken.”

Andries Gryffroy:  
“Bijsturing Vlaamse energieheffing is goede 
zaak”
De Vlaamse Regering besliste onlangs om de schijven voor 
energieverbruik aan te passen. “De maatregel komt tegemoet aan 
gezinnen die verwarmen met accumulatie of elektrische vloer- 
verwarming”, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy.  

“Deze specifieke groep gebruikers werd te hard getroffen door de energieheffing. De bijsturing scheelt 
voor hen een serieuze slok op de borrel.” 

Eerder al gaf Vlaanderen een hogere energiepremie aan mensen die hun woning beter isoleren en die 
hun accumulatiesysteem vervangen door een moderner systeem zoals een lucht- of waterwarmtepomp. 
“We stimuleren hen ook om te kijken naar nieuwe oplossingen die hun energie-efficiëntie kunnen  
verbeteren met premies voor onder meer dak- en muurisolatie”, besluit Andries Gryffroy.

Anneleen Van Bossuyt: “Tijd voor eurorealisme”
De Europese Raad legt de komende maanden een meer eurorealistische aanpak 
op tafel dan de Europese Commissie: geen wereldvreemde utopieën, maar 
concrete en haalbare maatregelen. Niet dromen, maar doen. Volgens Europees 
Parlementslid Anneleen Van Bossuyt is het positief dat de Raad blijkbaar geen 
energie meer steekt in zaken waarover toch geen consensus bestaat.

“Dan denk ik vooral aan de discussies rond fiscaliteit en sociale zekerheid”, legt 
Anneleen uit. “Niemand in Noord-Europa zit te wachten op meer transfers naar 
het Zuiden. We hebben geen nood aan een Europese sociale zekerheid of aan 
extra Europese belastingen. Laten we integendeel meer samenwerken rond the-
ma’s waarover we wél overeenkomen, zoals de verdere uitbouw van de digitale 
interne markt en een Europese energiemarkt. De meerwaarde daarvan merkt 
de burger meteen in zijn portefeuille.”

Afscheid van Luc Vervoort, 
ondervoorzitter N-VA Melle
Beste Luc,

Je verliet ons na een moedig gedragen ziekte.

Je was een sportieve kerel die na schitterende studies een sterke 
carrière bij de luchtmacht uitbouwde. Je werd kolonel, provin-
ciecommandant in Oost-Vlaanderen en Head of Division bij 
Eurocontrol. Je werkte vaak in het buitenland. De vliegclub 
van Ursel had aan jou een voorzitter die het klappen van de 
zweep kende.

Bij N-VA Melle werd je begin 2016 ondervoorzitter. Creatief, 
altijd aanwezig, vol inzet. Zeer gewaardeerd. Ikzelf ken je nog 
niet heel lang. Maar ik was onmiddellijk je vriend en als een 
van de weinigen mocht ik je Lucas noemen. Ja Lucas, we verge-
ten nooit hoe wij als twee oude(re) rakkers maar met de allure 
van prille wat ondeugende scouts, op tocht gingen om samen-
zweerderig en een beetje clandestien bordjes uit te hangen voor 
de N-VA-barbecue.

Vriend Luc, ik mis je. We missen je.

Chris Dauw en het voltallige bestuur van N-VA Melle

Quiz je mee 
met N-VA 
Melle?
Op 10 februari organi-
seert N-VA Melle haar 
jaarlijkse quiz. Het be-
looft een leuke avond te 
worden met vragen over 
wetenschap, muziek en 
sport maar ook weetjes 
over Melle en omstreken. 
De quiz is voor iedereen 
toegankelijk. Een team 
mag maximaal vijf perso-
nen tellen. De opbrengst 
van de quiz gaat naar het 
goede doel. 

Inschrijven kan tot en 
met 6 februari via  
kelly.dermul@n-va.be 
of via onze bestuurs-
leden. Vermeld bij uw 
inschrijving steeds uw 
groepsnaam en het aantal 
deelnemers. 

“De vlaamse overheid 
biedt zekerheden voor de 
Melse ondernemer.”
Chris Dauw, voorzitter N-VA Melle

“Cultuur, speelpleinwer-
king én jeugdbewegingen 
krijgen hier hun plek.”
Frank De Vis, schepen van Cultuur en Sport

Ken je straat

Vrijdag 
10 februari

20 uur 
(deuren: 19.30 uur)

GOC Gontrode



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
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op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


