
In 2009 behaalde onze gemeente een 
percentage van 3,53 procent op meer dan 
4.300 huishoudens wat het sociaal huur-
aanbod betreft. In 2021 zitten we aan vier 
procent op 5.300 huishoudens. Dat betekent 
dat Melle 196 sociale huurwoningen telt, 
waarvan 172 sociale huurappartementen. 
In 2023 zullen ook de 25 seniorenwoningen 
in het Mussenbos (ter hoogte van de 
Merelbekestraat) klaar zijn.

Alleenstaanden

Belangrijk om te weten is dat meer dan 66 
procent van de kandidaat-huurders bij de 
sociale huisvestingsmaatschappij alleen-
staanden zijn, met of zonder kinderen. Drie-
kwart van die mensen zijn alleenstaanden 
zonder kinderen. Hetzelfde beeld zien we 
bij het sociaal verhuurkantoor (SVK). Daar 
is 70 procent alleenstaande met of zonder 
kinderen. Het gebruik van de renovatiepre-
mie in Melle is vrij hoog. In tegenstelling tot 
de premies van Fluvius, waar weinig vraag 
naar is. Ons sociaal woonbeleid in Melle 
kreeg van Wonen Vlaanderen een duidelijke 
positieve waardering.

Is alles daarmee opgelost? Neen!

•  We blijven inzetten op sociale 

woningbouw in verhouding tot onze 
woningmarkt

•  We communiceren uitgebreid over de 
voordelen voor een verhuurder aan het 
sociaal verhuurkantoor (www.melle.be/
verhuren-zonder-zorgen-doe-je-zo)

•  De invoering van het conformiteitsattest 
zal ervoor zorgen dat de huurwoning 
moet voldoen aan de woningkwaliteits-
normen

•  Twintig procent van het investerings-
budget van een sociale huisvestingsmaat-
schappij mag besteed worden voor de 
aankoop van bescheiden huurwoningen. 
Dat komt ten goede aan zij die te veel 
verdienen voor een sociale woning, maar 
te weinig om op de privémarkt aan bod te 
komen.

•  Mensen die al meer dan vier jaar op een 
wachtlijst voor een 
sociale woning staan, 
krijgen een huur-
premie.

Frank De Vis
Schepen van Woonbeleid

Beste Mellenaar

We durven hopen dat het ergste 
covidleed voorbij is. Eindelijk 
zullen we weer volgens de ‘oude’ 
beproefde methodes kunnen luis-
teren, van gedachten wisselen 
en de vruchten van dit alles naar 
buiten kunnen brengen.

Inmiddels zijn we voorwaar niet 
ingeslapen. 

We denken na over goed 
besturen.

We denken na over fusioneren.

We denken na over mobiliteit.

We denken na over de sociale 
huisvesting.

We denken na over een positief 
bedrijfsklimaat.

We denken na over lucht en licht.

We denken na over veiligheid.

En er wordt heel wat beslist én 
gerealiseerd. Ja, ik zei het al eer-
der: ik wens dat Melle het tofste 
plekje wordt (en blijft) van een 
mooi en welvarend Vlaanderen.

Chris Dauw
Voorzitter

Het sociaal woonbeleid in Melle is een belangrijke pijler van het algemeen beleid. 
Elke gemeente kreeg in 2008 een Bindend Sociaal Objectief (BSO) opgelegd door 
Vlaanderen. Die voorwaarde houdt in dat drie procent van de woningen in Melle 
sociale huurwoningen moeten zijn.

Sociaal wonen in Melle
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Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Provincie ondersteunt woonprojecten voor kwetsbare 
doelgroepen
Het is geen geheim dat een betaalbare én kwalitatieve woning vinden absoluut geen eenvoudige opgave is. Lokale besturen 
worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, gezinsverdunning; het verouderd, 
onaangepast en weinig duurzaam woningpatrimonium, de nood aan kwalitatief verdichten op goed gelegen plaatsen, 
duurzaam ruimtegebruik … De Oost-Vlaamse deputatie stimuleert daarom een duurzaam woonbeleid door projecten 
die inzetten op extra woongelegenheden voor kwetsbare doelgroepen te ondersteunen.

An Vervliet, gedeputeerde en bevoegd voor Wonen: “Er liggen in onze gemeenten nog heel wat kansen met bijvoor-
beeld leegstaand openbaar patrimonium, kerkelijk erfgoed, oude winkelpanden, en heel wat andere onderbenutte 
opportuniteiten. Met het nieuwe reglement willen we projecten ondersteunen die die kansen omzetten naar huis-
vesting van kwetsbare doelgroepen. Het is daarbij absoluut de bedoeling niet te lang te blijven hangen in planning, 
maar tot effectieve realisaties op het terrein te komen.”

Kurt Moens, eerste gedeputeerde: “Kwetsbare doelgroepen, dat is natuurlijk een breed begrip. We zullen daarom 
jaarlijks of tweejaarlijks een nieuw thema selecteren. Onze eerste projectoproep mikt op projecten die zich richten 
tot kwetsbare ouderen. Als gewezen OCMW-voorzitter weet ik maar al te goed dat zich in die groep absoluut een 
nijpende huisvestingsproblematiek stelt.”

Voor het nieuwe reglement wordt jaarlijks een miljoen euro uitgetrokken. Alle info is te vinden via www.oost-vlaanderen.be.

Peukenbakken
Melle kent tal van wakkere inwoners. Daar is natuurlijk niets mis mee, integendeel. Zo worden onze raadsleden regelmatig aan 
de mouw getrokken door soms overbezorgde en erg voortvarende inwoners.

In een recent schrijven aan onze N-VA-raadsleden klaagde een bewoner dat de gemeente een 
peukenbak had geplaatst aan de ingang van de nieuwe Parkschool (ter hoogte van de Beek-
straat). Volgens de betrokkene kon het niet door de beugel dat de leraars ‘rookles’ gaven aan de 
ingang van de school. Het schoolreglement verbiedt roken op het schooldomein uiteraard. 
Helemaal hilarisch wordt het wanneer iemand de peukenbak blijkt te verwarren met een honden-
poepvuilnisbak. Die vuilnisbakken werden een aantal jaar geleden op verschillende plaatsen in 
onze gemeente geplaatst.

Moraal van het verhaal: bezint eer je begint … te roken of te klagen.

melle@n-va.be
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Gemeenteraadslid in de kijker: Koen Vande Weghe

Klimaatcommissie
Na de paasvakantie start het Vlaams Parlement met de klimaatcommissie. 
Voorzitter wordt Mellenaar Andries Gryffroy.

De bedoeling van de commissie is niet een zoveelste discussieplatform of heeft 
niet tot doel om bijvoorbeeld opnieuw te discussiëren over doelstellingen of 
hoeveel het klimaat al dan niet opwarmt. Er zal in deze commissie onderzocht 
worden hoe je sneller je woning kan renoveren, of elektrische mobiliteit een 
oplossing is, hoe je eigen opgewekte energie kan delen met je buur … 

“We moeten komen tot zeer concrete maatregelen, pragmatische oplossingen 
en doelgerichte decreetswijzigingen en besluiten. Zo kunnen burgers  
en ondernemers met praktische maatregelen hun steentje bijdragen.  
Dat is goed voor het klimaat, maar ook voor je eigen centen”, aldus  
N-VA-parlementslid en energiespecialist Andries Gryffroy.

Dag Koen, vertel eens wat meer over de belangrijkste bijzaak in je leven?
“Naast mijn enorme interesse in nationale politiek, is ook voetbal één van mijn grote passies. Al op zesjarige leeftijd sloot ik me aan 
bij de tweede grote liefde in mijn leven: Cercle Melle. Het is zoveel meer dan een gewone voetbalclub. Het is de plaats waar ik vrienden 
voor het leven heb gemaakt. Ik durf te stellen dat alle mensen in mijn dichte omgeving rechtstreeks of onrechtstreeks met Cercle 
Melle zijn verweven.”

“Dat toont hoe belangrijk verenigingen zijn in een gemeenschap. 
Het is de lijm die mensen met elkaar verbindt. Een kleinschalige 
gemeenschap met gedeelde normen en waarden en het Neder-
lands als spreektaal, daar wil ik voor wil gaan. In een diverse 
samenleving blijkt nogmaals hoe belangrijk het is dat mensen 
dezelfde taal spreken. Het is wat mij betreft een basisvereiste om 
volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

We moeten het ook hebben over ‘de’ politiek. Hoe sta je daar 
tegenover?
“Politiek moet een weerspiegeling zijn van de samenleving, met 
een aantal gedeelde waarden en normen en waarden als bind-
middel en leidraad. Politici moeten geen regeltjes opleggen, maar 
oplossingen aanreiken voor allerhande maatschappelijke pro-
blemen en verzuchtingen. Soms door regelgeving, maar liefst zo 
beperkt mogelijk. Uiteindelijk hebben mensen een houvast nodig 
en willen ze simpelweg gehoord worden.”

En de Melse politiek? Naar een grote fusie?
“In mijn ogen werkt het averechts om vanuit een morele superio-
riteit op te leggen hoe we moeten leven, laat staan denken. Ik ge-
loof heel sterk dat structuur en regelgeving van onderuit moeten 
ontstaan. Enkel wanneer de zaken efficiënter aangepakt kunnen 
worden, lijkt een hoger niveau wel aangewezen. Het zorgt voor 
meer betrokkenheid en solidariteit. En misschien nog belangrij-
ker: een efficiënte structuur.”

Dus weer een echte Mellenaar in onze gemeenteraad?
“Ik voel mij in de eerste plaats ‘Cerclist’, daarna Mellenaar,  
Vlaming en dan pas Europeaan. Volgens sommigen ben ik een 
niveau vergeten, maar ik hoop dat iedereen nu begrijpt waarom.”

 

 

 

 

 

 

 

Naam: 
Koen Vande Weghe

Functie: 
IT’er voor N-VA nationaal  in Brussel

Woonplaats: 
Geboren en getogen Mellenaar

•  41 jaar

•  Papa van Manon (16) en Mathis (14)
•  Al bijna twintig jaar samen met zijn vrouw Ellen Van Eenaeme

•  Jeugdtrainer bij Cercle Melle

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Tien procent meer inwoners in Melle tegen 2030?
Verschillende Vlaamse kranten kopten bovenstaande vraag vorige zomer. Stadsvlucht heet het. Het is enerzijds goed om 
te horen dat Melle met de voet verkozen wordt tot toevluchtsoord. Anderzijds moeten we ons afvragen waarom de Gentse 
stadsmus onze richting opwaait. Hebben ze te maken met de verbrokkeling van hun leefgebied? De ophoping van afval? 
Worden de straatstenen te warm voor hun blote voeten in de zomer?

De tragedie van Gent wordt 
binnenkort het probleem 
van de omringende ge-
meenten. Want wie wil er 
nu nog meer verkaveling? Is 
groeien wel een wenselijke 
gedachte als het leidt tot 
een vermindering van het 
welzijn en inkrimping van 
het groen? Moet een plat-
telandsgemeente kritiekloos 
en onderdanig de abstracties 
van bevolkingsarchitecten 
ondergaan die, gewapend 
met potlood en gom, vanuit 
hun stedelijke blokken het 
landelijke landschap doen 
vervagen? 

Onhoudbare verstedelijking

Dorpen verstedelijken, 
klinkt het bij zo’n denkers. 
Gehuchten verdwijnen. 

Gemeenten groeien. We zijn 
verbonden met de stad door 
tramsporen en lintbebou-
wing. We worden geregeerd 
door onpersoonlijke bevol-
kingswetten en persoonlijke 
verschuivingen en hebben 
daartegen niets in de pap te 
brokken. De standaardrouti-
nes van het politieke denken 
weerhouden ons er vaak van 
om een degelijk tegenargu-
ment te formuleren.

Erfgoedbeheerders

We zijn enigszins gram-
maticaal en woordelijk 
ontwapend door de ‘appar-
tementisering’ en drang om 
gans Vlaanderen te beton-
neren. Maar we moeten 
het hoofd en ons denkwerk 
bieden. Conservatisme 

wordt verbonden met de 
open haard en de boer die 
ploegt. Dorpsuilen die onder 
een kerktoren hokken. Dat is 
prima. We verontschuldigen 
ons daar niet voor. Maar we 
moeten onszelf ook beschou-
wen als de beheerders van 
een erfgoed dat we hopen 
door te geven aan degenen 
die na ons komen. Of ze nu 
vanuit onze voordeur ver-
trekken of uit de stad.

Omgeving koesteren

Het is belangrijk te herin-
neren dat we onze omgeving 
in bruikleen hebben. Dat we 
de rentmeester van de eigen 
streek zijn. We moeten onze 
bossen, akkers en de talloze 
veldwegeltjes die het land-
schap beaderen koesteren als 

we niet dakloos willen wor-
den, om een herkenbare plek 
niet onherkenbaar te maken. 
Dat is geen melancholie. 
Het is niet oubollig. Het is 
een praktische afweging 
die een direct gevolg is van 
de overtuiging te behouden 
wat waardevol is. Het is hier 
goed. We moeten het zo lang 
mogelijk goed proberen te 
houden.

Bjorn Delbeecke
Bestuurslid

www.n-va.be/melle
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Fractievoorzitter Peter De Roover was op bezoek in Melle
Op 25 februari veroverde Peter de Roover tachtig harten en geesten in Roo. Het was een blitsbezoek bij het krieken 
van de avond. Blits, omdat menig regerend politicus schichtig om zich heen zou hebben gekeken moest hij of zij de 
beredeneerde ontlading van Peter gehoord hebben. Het schept vertrouwen te weten dat, ondanks hun afstand van de 
realiteit, zij dergelijke oppositie vaak horen rommelen in de woestijn van hun legislatuur.

Vivaldi doet net genoeg om een pers-
conferentie te geven en niets meer, 
klonk het. Het edict waarbij ambte-
naren hun telefoon niet meer mogen 
opnemen na de werkuren getuigt van 
een geurloos arbeidsbeleid dat geen 
werk creëert. Leden van de regering 
stemmen niet mee met hun eigen 
wetsontwerpen. Het enige waar het 
pensioenbeleid van Lalieux in slaagt, 
is naast de beslissingsdatum naar voor 
te schuiven in de kalender, ze ook te 
laten vermelden in de krant.

Verstikkend energiebeleid

Peter plaveide het verstikkende ener-
giebeleid van Van der Straeten met 
tegenargumenten: de toename aan 
koolstofdioxide, de afhankelijkheid 
van Russisch gas. Ze zijn weigerachtig 
om Oekraïne te steunen ook, merkte 

hij op. Er is iets aan het rotten in de 
staat van Ecolo-Groen. De Russische 
agressie mag hen dan wel de indruk 
van politieke grootsheid en staats-
manschap geven, het beleid is geens-
zins vrijwillig, getuigt van weinig 
daadkracht, is reactief en komt te laat. 

Staatskas spijzen

Fraudebestrijding is niet langer een 
nobel doel maar een middel om de 
belastinginkomsten te verhogen. Geef 
het gewonnen deel terug aan de bevol-
king, stelde de N-VA-fractievoorzitter. 
Financier er op zijn minst een belas-
tingvermindering mee. Dezelfde be-
weegreden ligt volgens hem achter het 
invoeren van de vliegtaks. Net als bij 
het verhogen van de accijnzen meent 
deze regering niet dat de burger moet 
stoppen met vliegen. Nee, zoals roken 

goed is voor de begroting nemen ze 
aan dat we het zullen blijven doen. 
Het zal gewoon weer wat duurder 
worden.

Wereld op zijn kop

Het is een regering van klinkende 
portretten en karakternamen. Wat 
hen verbindt, is hun afkeer voor de 
N-VA. Na de verkiezingen stond de 
wereld op zijn kop. Liberalen die 
vrijheidsbeperking normaal vinden, 
de staat die toestemming moet geven 
vooraleer iemand op café kan gaan 
… Ook de socialisten zeggen dat we 
onze vrijheid zullen moeten terugver-
dienen. Men zou zich beter afvragen 
of partijen die tien procent van de 
bevolking vertegenwoordigen zichzelf 
nog op straat kunnen vertonen.

Op zwier met Gryffroy en Demir
De afgelopen twee jaar hebben we onze natuur herontdekt. We beseften plotseling 
dat we niet naar de andere kant van de wereld moeten vliegen om helemaal tot rust te 
komen. Vaak volstaat het om te genieten van wat onze eigen Vlaamse natuur ons te 
bieden heeft.

Daarom trekken Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Vlaams Parle-
mentslid Andries Gryffroy er samen op uit. U bent van harte welkom om mee op 
zwier te gaan. Afspraak op zaterdag 7 mei om 14 uur aan ’t Vissershuis (Kalverhage-
straat 33 in Melle). Na de wandeling kan u nog gezellig napraten met een drankje.

melle@n-va.be
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