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N-VA Melle kiest nieuw en uitgebreid bestuur
Eerder dit jaar kozen de N-VA-leden uit Melle een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur zal voortaan bestaan 
uit vijfentwintig leden, waarvan zeven nieuwkomers.

Chris Dauw en Lucas Vervoort, beiden uit Melle Vogelhoek, werden respectievelijk verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter.  
Beiden hebben een ruime beroepservaring opgedaan en hebben een passie voor politiek. Samen met het voltallige bestuur bereiden ze 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor.

Benieuwd naar al onze bestuursleden? Neem een kijkje op www.n-va.be/melle.

Zondag 26 juni 2016 is iedereen welkom 
vanaf 12 uur in ’t Hoeveke in Gontrode 
voor de 29ste barbecue van N-VA Melle. 

U kan er genieten van een vlees- of vis-
barbecue. Volwassenen betalen 16 euro en 
kinderen 8 euro. Achteraf is er een dessert-
buffet en kunnen de kinderen zich uitleven 
op het springkasteel. 

Inschrijven kan bij al onze bestuursleden 
of via melle@n-va.be. Betalen kan op  
BE82 3900 3829 6968.

Melle moet in het kader van het spreidingsplaan zes extra vluchtelingen huis-
vesten. Elke gemeente in Vlaanderen kreeg, op basis van objectieve criteria, een 
aantal vluchtelingen toegewezen. Gemeenten die hier niet aan voldoen, krijgen 
een boete.

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI), gelegen boven de strijkwinkel van het OCMW, 
staat al een aantal jaar in voor de (tijdelijke) opvang van zes alleenstaande vrouwen. 
Om aan het spreidingsplan te voldoen, besloot het 
OCMW Melle om een extra woning aan te kopen. 
Huren is geen optie, omdat in elke woning renovatie-
werken nodig zijn. OCMW-raadslid Dirk De Paepe: 
“Een woning in de Kerkstraat te Melle-Centrum  
leek daarom de beste optie. De achterzijde van deze  
woning paalt aan het bestaande LOI aan de  
Brusselsesteenweg, waardoor men beide woningen 
kan verbinden. Ook het OCMW, gemeentehuis,  
station en bushalte bevinden zich vlakbij. Bovendien 
kan men deze woning aankopen voor een lager bedrag 
dan het schattingsverslag.” Bij de stemming in de 
OCMW-raad over de aankoop van deze woning  
stemde geen enkele partij tegen.

Barbecue N-VA Melle Zes extra opvangplaatsen voor vluchtelingen
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Trage Wegen in kaart gebracht In de kijker: 
kersvers voorzitter N-VA Melle: Chris Dauw

© Wouter De Moor

Melle heeft heel wat Trage Wegen. Dit zijn paden 
of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd 
verkeer zoals wandelaars, fietsers en ruiters. In 2012 
lanceerde de gemeente een oproep naar vrijwilligers 
om de Melse Trage Wegen in kaart te brengen.

Twintig vrijwilligers, waaronder N-VA-gemeenteraadslid Freddy 
Van de Putte, gingen hiervoor op pad en maakten een inventaris 
van welke wegen nog toegankelijk waren, welke door de jaren 
heen in onbruik geraakten en welke we nog kunnen heropenen. 
De wegen die opnieuw toegankelijk zijn, kregen onlangs ook 
een naam. Hiervoor gaven de Cultuurraad, het gemeentelijk 
documentatiecentrum en de werkgroep Trage Wegen advies.  
De gemeenteraad keurde de naamgeving alvast principieel goed. 
Voor het aanbrengen van naambordjes en inrichtingswerken 
rekent de gemeente op provinciale subsidies.

Enkele van de straatnamen:
  Kortewegel (tussen de Ringvaart en de Brusselsesteenweg)
  Veerwegel (tussen de Zwaanhoeklos en de Brusselsesteenweg)
  Moeraswegel (tussen Park ten Hovelaan en de Vijverwegel)
  Melle Trekpad (weg langs de Schelde en Ringvaart tot de 

grens met Gentbrugge)
  Pastorijwegel (tussen de parking aan de zijkant Sint-

Martinuskerk en de Kloosterstraat)
  Pontwegel (tussen de Pontstraat en de Brugstraat)

25 februari was een belangrijke dag voor N-VA Melle.  
Er werd niet alleen een nieuw bestuur gekozen, maar ook een nieuwe voorzitter.

Dag Chris, stel jezelf even voor?
Ik ben Chris en woon in de Wautersdreef in Melle Vogelhoek. 
Mijn professionele carrière begint als assistent financiële 
economie aan de Gentse Universiteit. Daarna ben ik verder in de 
financiële sector gerold: op de studiedienst bij een grote bank, 
als bankcontroleur, bestuurder bij banken en tot onlangs de 
federale kredietbemiddelaar. Daarnaast ben ik voorzitter van de 
Koninklijke Vlaamse Imkersbond en was ik ook vijfentwintig 
jaar lector aan de Universiteit van Namen.

Dit is alvast een mooi professioneel parcours, maar ken je 
ook iets van politiek?
In de Melse politiek ben ik inderdaad niet echt gekend, maar ik 
heb redelijk wat gezond verstand en kan me helemaal vinden 
in de standpunten van de N-VA. Bovendien heb ik een frisse 
Vlaamse reflex.

Waar moet N-VA Melle 
volgens jou voluit voor 
gaan?
Ik plaats vijf thema’s 
voorop. Zo hecht ik veel 
belang aan de kracht van 
de onderneming. We 
moeten ook zorgen voor 
een aangename én veilige 
gemeente met een mobiliteitsbenadering 
waarin voetgangers, fietsers en auto’s met respect voor elkaar 
bewegen. Ook pleit ik voor een spaarzame gemeente en 
vanzelfsprekend moeten we voortbouwen op wat we de jongste 
jaren al realiseerden. En bovenal: Melle is een toffe gemeente en 
moet dat ook blijven! 
Bedankt Chris en veel succes!

Surf naar www.n-va.be/melle voor de lijst met alle toegankelijke trage wegen in Melle!

Op zaterdag 30 april werd het kunstgrasveld op de 
Kouterslag officieel geopend. Niemand minder dan 
N-VA-minister van Sport Philippe Muyters, die sub-
sidies voor dit project voorzag, kwam langs om het 
voetbalveld in te huldigen. Nadien volgde een mini-
voetbalwedstrijd met gemeenteraadsleden, gemeente-
personeel en minister Muyters zelf. De N-VA-fractie 
toonde zich alvast van haar sportiefste kant!

Stel jij je ook de vraag wat Europa voor jou doet? Of we al die 
regels wel nodig hebben? Of ben je benieuwd hoe het er in de 
Europese instellingen aan toe gaat? 

Op deze en al je andere vragen geeft Mellenaar en Europees 
Parlementslid voor de N-VA 
Anneleen Van Bossuyt graag 
een antwoord tijdens een bezoek 
aan het Europees Parlement in 
Brussel of Straatsburg. 

Ben je geïnteresseerd en kan je 
een groep van min. 20 tot max. 
30 personen bijeen krijgen?

Om de twee jaar evalueert het agentschap Wonen Vlaanderen de in-
spanningen die de gemeenten leveren om het bindend sociaal objectief 
te halen. Dit is de hoeveelheid sociale huur- en koopwoningen die er 
zijn in verhouding tot het aantal gezinnen in uw gemeente.

Schepen van ruimtelijke ordening Frank De Vis geeft tekst en uitleg: 
“Onze gemeente heeft intussen voldoende sociale huurwoningen gereali-
seerd of in de pijplijn zitten. Wat betreft de sociale koopwoningen is Melle 
zelfs de enige gemeente in Oost-Vlaanderen die ruim voldoet aan dit ob-
jectief. Zo hebben we momenteel 53 sociale koopwoningen, terwijl we er 
eigenlijk maar 43 moeten hebben.” 

Ook de leegstand wordt in Melle opgevolgd.
Leegstand leidt vaak tot een verloederd 
straatbeeld, vervuiling, burenklachten of 
geeft aanleiding tot krakers. Zodra er wordt 
vastgesteld dat een woning geruime tijd on-
bewoond is, wordt de eigenaar verwittigd 
dat men het pand op het leegstandregister 
gaat plaatsen. Als de situatie na één jaar niet 
veranderd is, wordt er een aanslag van 1100 
euro aangerekend. Vorig jaar werd er voor 
elf panden een leegstandsheffing betaald.

Elk jaar maakt Belfius Bank een individuele  
profielschets van elke gemeente en een vergelijking 
met gelijkaardige gemeenten. De vergelijkbare  
gemeenten zijn Destelbergen, Lochristi,  
Merelbeke en Moerbeke. Daaruit blijkt dat Melle 
heel wat minder onroerende voorheffing ontvangt 
dan de vergelijkbare gemeenten.

Schepen van financiën Erwin Van Heesvelde: “De onroerende 
voorheffing wordt berekend a.d.h.v. het kadastraal inkomen, 
waarop inwoners dan nog ‘opcentiemen’ moeten betalen. 

Hoewel Melle 1500 opcentiemen heft en de vergelijkbare  
gemeenten 1339, ontvangt onze gemeente een pak minder  
inkomsten doordat het kadastraal inkomen van de woningen  
in Melle heel wat lager ligt dan in de omliggende gemeenten. 

Zo betalen de Melse inwoners 
uiteindelijk 227 026 euro per 100 
opcentiemen terwijl de inwoners 
uit de clustergemeenten hier ruim 
385 215 euro voor betalen.”

Verder leert de profielschets ons 
dat de schuldenlast per Mellenaar 
594 euro bedraagt, terwijl dit in de 
vergelijkbare gemeentes gemiddeld 
967 euro bedraagt. 

Plechtige inhuldiging 
kunstgrasveld Kouterslag 

Bezoek het Europees  
Parlement!

Melle koploper in aantal  
sociale koopwoningen

Mellenaars betalen minder  
onroerende voorheffing

Neem dan zeker contact op 
met Kelly Dermul via  
kelly.dermul@ep.europa.eu 
of op 02/284.71.08.

Spoorwegel

Ringvaartwegel Eikerwegel



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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België is een van de strengste landen
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