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Hoera voor het speelbos! 
Half oktober werd het speelbos aan de Kouterslag officieel geopend. Dit project kwam tot stand 
door het gemeentebestuur, met subsidies van de Vlaamse Regering. 

De aanleg van het bos startte in 2012 met een plantactie 
voor het grote publiek. Hierbij werden niet minder dan  
9 500 bomen en struiken aangeplant! Maar zoals de naam 
aangeeft, gaat het niet enkel om een bos maar ook om een 
speelruimte. Dus vooraleer de percelen bebost werden, 
werden een aantal speelelementen aangelegd.

 Wat vinden we precies in het speelbos?
  Een speelheuvel van 5 meter hoog
  Een amfitheater uitgevoerd in grote betonblokken
  Een aantal taluds, die een holle weg nabootsen, voorzien 

van betonnen speelbuizen erdoorheen.

Freddy Van de Putte, namens N-VA voorzitter van de ge-
meenteraad: “Uiteraard is het momenteel nog niet écht een 
bos, maar wie er reeds langs geweest is, kan alleen maar 
beamen dat dit een prachtige verwezenlijking is. Dank aan 

alle partners die dit mogelijk maakten, en de vele vrijwilli-
ge handen die dit mee tot uitvoering brachten.”

Wie schrijft, die blijft 
Frank De Vis, schepen van Cultuur, is tevreden dat de uitbreiding van onze hoofdbibliotheek in de 
Kruisstraat naar wens verloopt. “De aanbouw zal omstreeks april 2018 voltooid zijn. Ik zei het eerder, 
een bibliotheek is veel meer dan boeken, cd’s of dvd’s uitlenen. Het is een mini-cultureel centrum 
waar onder meer lezingen, tentoonstellingen, filmvoorstellingen en werkgroepen kunnen doorgaan. 
De uitbreiding zal aan al deze taken meer ruimte bieden.” Ter gelegenheid van de opening in mei 
2018 zal de bib een tentoonstelling organiseren over Mellenaars die ooit een boek schreven. Ben jij zo 
iemand, laat het de bib weten, want wie schrijft, die blijft!

  Het speelbos is open!

Waar gaat de 
herfstwandeling 
van onze gele 
kabouter nu 
naartoe? Laat 
het ons als eerste 
weten via onze 
facebookpagina 
en krijg een leuke 
attentie!

 N-VA Melle

Uitstap naar Lier en nationale 
nieuwjaarsreceptie: zaterdag 13 
januari 2018

Naar jaarlijkse gewoonte legt N-VA 
Melle een bus in naar de nieuwjaars-
receptie van N-VA nationaal. Vooraf 
gaan we op uitstap naar Lier. Ga je 
graag mee? Laat het weten via jan.
oosterlynck@n-va.be. Deelname-
prijs (exclusief avondmaal) bedraagt 
10 euro. 

Nieuwjaarsreceptie kartel: 
zaterdag 20 januari, 15u-18u in 
Studio M

We maken er een gezellige familie-
namiddag van. Naast een toast op 
het nieuwe jaar voorzien we randa-
nimatie voor de kinderen, zoals een 
springkasteel en grime. U kunt ook 
kennismaken met onze kandidaten 
voor oktober 2018.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!Waar ben ik?

N-VA
 M

elle wenst u 
een fijn 2018!
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Het gele mobiliteitsraster wordt realiteit
N-VA Melle biedt Melle en onze inwoners 
het mobiliteitsraster aan. Het raster legt een 
veilige verbinding tussen belangrijke locaties 
en ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Het 
mobiliteitsraster is deel van het mobiliteitsplan, dat 
mikt op veiligheid en betaalbaarheid. Uw suggesties 
bepalen mee het eindresultaat.

Een vlotte doorstroming voor auto’s in combinatie met veilige 
fietspaden vormt de kern van het duurzame mobiliteitsplan van 
N-VA Melle. Begin dit jaar werkten we aan een mobiliteitsraster, 
dat we op de kaart van onze gemeente kunnen leggen. 

Een mobiliteitsraster voor iedere Mellenaar 
Alle Mellenaars worden op een veilige manier met elkaar en 
met de belangrijke locaties verbonden. We schuiven de factuur 
daarbij niet door naar de volgende generatie, maar opteren voor 
een betaalbare en verantwoorde aanpak. 

Belangrijk is dat niet alleen het ‘centrum’ van de gemeente 
aandacht krijgt. De talrijke verenigingen, sportclubs, 
scholen, bedrijven en onze middenstand vormen de motor 
en het bindmiddel van onze gemeente. Zij moeten maximaal 
ondersteund worden. De bereikbaarheid en veiligheid van deze 
veel bezochte locaties krijgen dan ook de hoogste prioriteit. Het 
gele mobiliteitsraster met de zes hoofdassen verbindt ze op een 
veilige manier.

Uw inspraak kleurt het beleid
Een goede infrastructuur is maar een deel van de oplossing. 
Niemand kan de verkeerssituatie in Melle beter inschatten dan u. 

Inspraak is belangrijk en we kijken dan ook met grote verwach-
tingen uit naar de talrijke suggesties die u heeft ingestuurd via 
‘maakmellemeermobiel.be’. 

Het zal er evenwel op aankomen om de impact van keuzes op 
voorhand grondig in te schatten. Iedere beslissing zal gevolgen 
hebben voor omliggende straten en uiteindelijk ook voor de 
hoofdassen van ons mobiliteitsraster. Zoals gezegd zullen 
we ons gele mobiliteitsraster afwerken, maar nemen daarbij 
voldoende tijd om samen met u een globaal en weldoordacht 
doorstromingsplan op te maken voor de toekomst. Enkel op deze 
manier kunnen we ons mobiliteitsraster verder optimaliseren.

Caroline Croo kookt voor 
Kom Op Tegen Kanker
Op zaterdag elf november waren de provinciaal 
bewegingsverantwoordelijken van Oost-Vlaanderen Teis 
Derweduwen en Evert De Smet Brabant en uit Brabant 
Willem Vandenbussche te gast voor een kooknamiddag bij de 
ondervoorzitter van N-VA Melle, Caroline Croo. Zij brachten het 
hoogste bod uit op haar actie van KOTK van onze N-VA.

 6 assen verbinden heel Melle

  Ondervoorzitter Caroline Croo met provinciaal verantwoor-
delijken Teis Derweduwen, Evert De Smet en Willem Vanden-
bussche.

En avant, marche 
Maar liefst 182 van de 966 fanfares en harmonies in Vlaanderen dragen de naam Sint-Cecilia, zo 
ook onze Melse harmonie. Zij krijgt nu een nieuwe voorzitter: Luc De Smet, alias den barbier uit 
de Kerkstraat. Luc heeft al zijn sporen verdiend in het organiseren van activiteiten. Hij kan voor 
onze harmonie een meerwaarde betekenen en kan er letterlijk en figuurlijk opnieuw wat jong leven 
in blazen. Bespeel jij graag een instrument, sluit dan aan bij onze harmonie.
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Vlaming krijgt energiebijdrage teruggestort 
De voorbije jaren werd 75 miljoen euro bij de verbruikers teveel geïnd aan federale energiebijdragen. Door 
een foute formule in een ‘energiewet’ inden de distributienetbeheerders meer dan ze doorstortten naar het 
federale niveau. Zes maanden geleden kaartte Andries Gryffroy, onze Melse energiespecialist in het Vlaams 
Parlement, dit aan bij de Vlaamse én federale minister van Energie. Wat bleek: terwijl Brussel en Wallonië 
deze fout reeds hadden opgelost en het teveel hadden teruggestort aan de verbruikers, bleef Vlaanderen 
achter omdat men wilde wachten op een juridisch wettelijke oplossing. 

Andries Gryffroy: “Maar na 6 maanden is er toch ‘witte rook’: niet alleen wordt de formule aangepast, 
maar er is ook een oplossing voor de 75 miljoen euro uit het verleden. Die wordt verrekend in de facturen 
van 2018. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 3 500 kWh houdt dit een eenmalig voordeel 
van 12 euro in. Is dat veel? Nee, misschien niet, maar alle kleine beetjes helpen om de energiekost te 
verminderen. En het hoeft niet altijd jaren te duren om tot een oplossing te komen. Als je voldoende blijft 
aandringen, kan het stukken sneller.” 

Eén op drie durft niet online shoppen: EU schiet in actie 
Het vertrouwen in online shoppen over de landsgrenzen heen moet dringend omhoog. Momenteel waagt 
nog geen vier op de tien Europeanen zich eraan. Meer en betere samenwerking tussen de Europese lidstaten 
is een eerste broodnodige aanzet. Heel wat online bedrijven zijn immers in verschillende Europese landen 
actief. 
Anneleen Van Bossuyt, die online handel opvolgt in het Europees Parlement: “Het vertrouwen in online 
shoppen kan ook verhoogd worden door criminele webshops sneller offline te halen. Maandelijks laten 1.300 
Belgen zich bedotten door webwinkels, denk maar aan pakjes die niet worden geleverd of de levering van 
verkeerde producten. We kunnen criminele webhandelaars nu beter aanpakken met het nieuwe Europese 
waarschuwingssysteem, waarbij lidstaten en consumentenorganisaties misbruik kunnen aankaarten. 
Bovendien zorgden we ervoor dat consumenten die schade lijden makkelijker aanspraak kunnen maken op 
een compensatie.’

  Andries Gryffroy, 
Vlaams volksvertegenwoordiger

 Anneleen Van Bossuyt,  
Europees Parlementslid

De gemeentebelastingen zijn belangrijk.  
Enige uitleg bij de cijfers 
N-VA Melle maakt er een punt van de gemeentelijke financiën als een goede 
huisvader te beheren, duidelijkheid te brengen en de belastingdruk zo laag 
mogelijk te houden. Tijd voor een woordje uitleg nu de begroting 2018 zopas 
is goedgekeurd.

De grootste inkomstenbronnen van Melle:
  De 7,5% bijslag op je inkomen: hierdoor zal in 2018 4,3 

miljoen euro naar de gemeente vloeien. De gemiddelde 
Mellenaar, groot en klein door elkaar, betaalt 383 euro. 

  De bijslag, de zogenaamde opcentiemen, op je onroerende 
inkomsten, brengt de gemeente in 2018 3,5 miljoen bij. De 
gemiddelde Mellenaar betaalt 306 euro. 

  De fondsen afkomstig uit het Gemeente- en Provincie-
fonds brengen in 2018 2,4 miljoen euro in het laadje.

Wat gebeurt er met deze inkomsten? Erwin Van Heesvelde, 
schepen van financiën: “In 2018 wenden we de inkomsten 
aan voor de sanering van de Schauwegemstraat, de heraanleg 
van de Vossenstraat met fietspaden, 
de herinrichting van het Gemeente-
plein, een dubbel fietspad op de hele 
Gontrode Heirweg en de verdere 
uitbreiding van de Kouterslag. Meer 
uitleg in 
ons volgend 
blaadje.”

  Erwin Van Heesvelde,
Schepen van Financiën



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

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:     /     /
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