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N-VA Melle in kartel naar gemeenteraadsverkiezingen
In Melle trekken de N-VA en CD&V opnieuw in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  
We hopen om samen opnieuw de grootste partij te worden, om zo het goede beleid van de afgelopen jaren  
te kunnen verderzetten.

N-VA Melle en CD&V werken al elf jaar constructief samen en 
hebben momenteel zelfs een volstrekte meerderheid. De voorbije 
jaren werd er zwaar ingezet op ontspanning, veiligheid en 
mobiliteit. Denk maar aan de verdere uitbreiding van het sport- 
en recreatiepark de Kouterslag, het ondersteunen van sport- en 
jeugdkampen, de uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan, 
de bouw van een nieuwe gemeenteschool, de uitbreiding van 
de bib, de vernieuwing van het Lijsternestpark, de aanleg van 
fietspaden, de verdere ondersteuning van buurt- en wijkfeesten, 

de vernieuwing van de Gontrode Heirweg, het uitbreiden van de 
buurtinformatienetwerken ...

Schepen Frank De Vis (N-VA): “We zijn een sterke ploeg die 
goed op elkaar is ingespeeld. De burger krijgt met ons zekerheid, 
stabiliteit en een verdere uitwerking van de projecten die we de 
afgelopen jaren gestart zijn.” Binnenkort wordt de lijst bekend 
gemaakt.

Onze gele 
kabouter zal in 
elke editie van ons 
huis-aan-huis-
blad een ander 
deeltje van Melle 
verkennen. Weet 
jij waar onze 
kabouter zich deze 
keer verstopt? Laat 
het ons als eerste 
weten via onze 
Facebookpagina 
en krijg een leuke 
attentie! 

Opnieuw een stukje veiliger 
fietsen in Melle 
Melle blijft inzetten op veilige fietspaden.  
Over een lengte van 2,6 kilometer zal een nieuw 
fietspad in asfalt aangelegd worden tussen het 
station van Melle en dat van Kwatrecht.

Het traject loopt evenwijdig met de Eikerwegel, over de bruggen aan 
de Geraardsbergsesteenweg, achter de nieuwe verkaveling Light Falls 
en zo verder langs de spoorwegberm naar Kwatrecht. Dit project is een 
samenwerking tussen de gemeenten Melle en Wetteren en de provincie 
Oost-Vlaanderen. De provincie zal de kosten voor de aanleg dragen. 
Kosten die niet tot de aanleg van het fietspad behoren, zullen gedragen 
worden door de gemeente. Jan Oosterlynck, lid van de adviesraad 
verkeer, is tevreden over de aanleg van het nieuwe fietspad: “Het zal in 
de toekomst opnieuw een stukje rustiger fietsen worden dan langs de 
drukke Brusselsesteenweg (N9)”.

Waar ben ik?

  Jan Oosterlynck     
Bestuurslid
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Wie wordt de grootste 
Mellenaar? 
Op zondag 22 april 2018 staat de 
Erfgoeddag in het teken van Kies 
voor erfgoed. 

Schepen van Cultuur Frank De Vis: 
“In het kader hiervan zoeken onze 
cultuurdienst en het Museum, Archief 
en Documentatiecentrum (MAD) naar 
de grootste Mellenaar. Dit najaar zal er 
een lijst gepubliceerd worden van een 
tiental gekende overleden Mellenaars. 

Enkele kandidaten zijn:
  Marcel Nevejans (alias Ruud, reus 

van Melle) en Maria Poelman 
(alias Mapoe, reuzin van Melle)

  Kardinaal Dechamps,  
aartsbisschop van 1867 tot 1883 

  Francois Spae, internationaal 
bromeliakweker en oud-
burgemeester

  Wim De Craene, kleinkunstenaar
  Leon Huyghe, stichter van de 

brouwerij
  Jules Vits, beeldhouwer

In december kan u zelf een kandidaat 
naar voren brengen. 
Op Erfgoeddag 
zal de grootste 
Mellenaar 
bekendgemaakt 
worden. 

Extra vuilbakjes voor hondenpoep 
Het is een grote ergernis: hondeneigenaars die de uitwerpselen van hun 
huisdier niet opkuisen of die wel de moeite doen om ze op te kuisen, 
maar het zakje vervolgens achterlaten in de struiken of elders op het 
openbaar domein. Daarom komen er extra vuilbakjes in Melle.

Gemeenteraadslid Kelly Dermul:  
“Het is heel asociaal als hondeneigenaars 
dit doen. Het is nu eenmaal verplicht om 
een zakje bij te hebben, de hondenpoep op 
te kuisen en in een vuilbak te deponeren, 
desnoods pas thuis. Al is het natuurlijk 
altijd leuker en handiger als je het zakje 
al tijdens de wandeling zelf kan lozen. 
Daarom koopt de gemeente een tiental 
extra hondenpoepvuilbakjes aan. Deze 
vuilbakjes zijn zodanig ontworpen dat 
er ook enkel hondenpoepzakjes kunnen 

geloosd worden en geen ander afval. Een 
goede keuze.” 

Waar worden deze vuilbakjes  
geplaatst? Lees het op onze  
Facebookpagina. 

Denk eraan: is er toch geen vuilbak in 
de buurt, neem het zakje mee naar huis. 
Laat je het liggen, dan riskeer je een 
administratieve geldboete.

Parlementsleden Anneleen Van 
Bossuyt en Andries Gryffroy lopen 
stage bij Brouwerij Huyghe  
Europees Parlementslid 
Anneleen Van Bossuyt en Vlaams 
volksvertegenwoordiger Andries 
Gryffroy kregen in augustus een 
exclusieve blik achter de schermen 
van brouwerij Huyghe. Dit paste 
in het kader van een zomerstage 
die VOKA voor parlementsleden 
organiseert.
Andries Gryffroy: “Veel politici zijn 
bezig met dossiers die een directe impact 
hebben op onze ondernemingen. Het 
parlementaire werk is één iets, de impact 
daarvan bij de ondernemingen zelf, is 
nog iets anders. En het is belangrijk om 
dit aan den lijve te ondervinden. Daarom 
kozen Anneleen en ik voor een stage bij 
Brouwerij Huyghe. Iedereen in Melle kent 
die als een interessante onderneming, 
wereldberoemd om het bier met de roze 
olifant.”

Complex proces
Anneleen en Andries ondervonden dat 
bierbrouwen een boeiend en complex 
proces is: voorbereiden, wegen, mengen, 
roeren, kuisen, ‘draft’ wegschrapen van de 
membraamfilter en uiteraard ook tappen 
en blindproeven.

Groenste brouwerij
Anneleen Van Bossuyt: “Na een dag 
meedraaien in de brouwerij konden we 
beter inschatten wat de dagdagelijkse 
problemen zijn en konden we zelf ervaren 
hoe het gesteld is met Brouwerij Huyghe 
en wat hun uitdagingen zijn. Ook was 
het leuk te zien dat inzetten op energie-
efficiëntie echt wel loont: brouwerij 
Huyghe zet daar uit zichzelf heel erg op in, 
om zo de groenste brouwerij te worden.”

 Frank De Vis, schepen van Cultuur

  Hondeneigenaars kunnen binnenkort 
gebruikmaken van speciale vuilbakjes 
voor hondenpoep.

  Andries Gryffroy en Anneleen 
Van Bossuyt leerden tijdens hun 
stage alles over bierbrouwen.

N-VA  
Melle 

in 
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Wordt de nieuwe gemeenteschool 
een ‘parkschool’? 
Ruim een jaar geleden lanceerde de gemeenteraad een oproep naar 
kandidaten en ideeën voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool op 
de site Vossenstraat-Beekstraat. Niet minder dan 102 ontwerp-teams 
stelden zich kandidaat. Uiteindelijk kende de jury, onder leiding van de 
Vlaamse bouwmeester, het project toe aan Petillon Ceuppens, Schenk 
Hattori en Thomas De Geeter uit Antwerpen. 
De invulling van de nieuwe school wordt mede bepaald 
door een werkgroep, de leerkrachten en het schepencollege. 
Gemeenteraadslid Isabelle Poelman, lid van de werkgroep, somt 
de vereisten waaraan de nieuwe school moet voldoen even op: 

  Plaats voor 350 kinderen
  Mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang
  Een uitgebreide sportzaal
  Ruimte voor een openbaar park
  Integratie van de muziekschool
  Plaats voor de wijkwerking

Verder moeten er duurzame materialen gebruikt worden 
en moet de school compact gebouwd worden. De kostprijs 
van de school bedraagt 6 miljoen euro, waarvan de 
overkoepelende scholengroep 70 
procent subsidieert. Een eerste 
voorontwerp wordt voorzien begin 
2018. Daarna moet de gemeenteraad de 
aanbestedingsprocedure goedkeuren 
en zullen ook de 
buurtbewoners 
geconsulteerd 
worden.

Melle krijgt gemeenschapsmuseum
Het gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum (MAD) bewaart een uitgebreide collectie archeologische en 
heemkundige voorwerpen, documenten over stamboomonderzoek en een archief over de geschiedenis van Melle. Traditioneel 
staat dit erfgoed centraal bij de werking van een museum. Maar een museum hoeft geen plaats te zijn waar je enkel rond het 
verleden kan werken.

Met de opstart van een gemeenschaps-
museum wil het MAD zijn erfgoed 
inzetten om tegemoet te komen aan 
maatschappelijke noden en behoeften. Het 
museum moet een sociale ruimte worden 
waar allerlei organisaties terechtkunnen 
om hun werking een nieuwe insteek te 
geven. Hierbij denken we bijvoorbeeld 
aan een zinvolle dagbesteding voor 

kwetsbare ouderen, het helpen van 
thuiswonende personen met dementie en 
hun mantelzorgers, herinneringskoffers 
met gebruiksvoorwerpen en foto’s van 
vroeger of creatieve sessies voor mensen 
die herstellen van een mentale ziekte.

Succesverhaal
Het MAD was een pilootproject voor 

heel Vlaanderen waarbij patiënten van 
PC Caritas op de zolder van het museum 
aan de slag mochten met voorwerpen uit 
de tijd van toen. Die voorwerpen riepen 
herinneringen op waarrond de patiënten 
volop hun verhaal deden. Dit was een 
succesverhaal. Het MAD wil dit project 
dan ook uitbreiden.

  Kunstenaarsroute

  11 juliviering gemeente Melle

  11 juliviering N-VA Melle 
met Geert Bourgeois

  Schepenen Frank De Vis en Erwin Van 
Heesvelde op de kermis

  Barbecue N-VA Melle

  Moederdag- en Vaderdagactie

  Zo zou de nieuwe gemeenteschool  
er kunnen uitzien.

  Isabelle Poelman, 
gemeenteraadslid
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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