
Op zwier met Demir!
Het afgelopen anderhalf jaar herontdekte de Vlaming onze natuur. 
We beseft en plots dat we niet naar de andere kant van de wereld 
moeten vliegen om tot rust te komen. Vaak volstaat het om te genieten 
van wat onze eigen natuur ons te bieden heeft .

Daarom trokken Vlaams ministers Zuhal Demir en Matthias 
Diependaele, respectievelijk bevoegd voor Omgeving en Wonen, 
er samen op uit op een zonnige zaterdag in oktober. Ook verschillende 
bestuursleden van N-VA Melle, met onder andere Vlaams 
Parlementslid Andries Gryffroy, waren op de afspraak.

Omdat we zo 
genoten hebben 
van de eerste 
editie, nodigt 
N-VA Melle je 
nu graag al uit 
voor een tweede 
wandeling met 
minister Zuhal 
Demir. Dit keer 
in onze eigen 
mooie gemeente 
en dit op zaterdag 
7 mei 2022. Meer 
info vind je in 
onze volgende 
nieuwsbrief.

Beste Mellenaar

Mijn oprechte wensen voor het nieuwe jaar. 
Maar waaraan denk ik dan concreet, voor ons? 
In de kranten verscheen onlangs het bericht 
dat Melle de snelst groeiende gemeente uit 
de regio is. Is dat zo’n goed nieuws voor onze 
inwoners?

Melle is een aangename plek om te wonen 
en ik wens dat het zo blijft. We moeten onze 
gemeente zo groen mogelijk houden en er 
permanent voor ijveren om de mobiliteitsdruk te 
beperken. We mogen allesbehalve een Gent bis 
worden. Ik wens jullie ook maximale veiligheid. 
Omdat ik droom van een dorp waar ik nog lang 
met een veilig gevoel op straat kan lopen.

Onze Melse gemeenschap wens ik een positief 
fusietraject waarin een fl inke dosis kleinschalig-
heid behouden blijft. Waar nog plaats is voor 
direct contact. Waar toch voldoende dimensie is 
om optimaal functionerend te kunnen bestaan.

Ik wens dat Melle het tofste plekje wordt (blijft) 
van een mooi en welvarend 
Vlaanderen.

Chris Dauw
Voorzitter

Gepraat uit de raad
Het gaat goed in Melle! Afgaand op de 
tussenkomst van de oppositie moet de 
Mellenaar zich niet onmiddellijk zorgen 
maken.

Schepen van Cultuur, Erwin Van Heesvelde, 
bracht de nieuwe gebruiksovereenkomst 
tussen de gemeente en de vzw Het Oven-
veld ter sprake op de raad.

In die overeenkomst staat onder andere dat 
de gebruikers van Het Ovenveld het goed 
moeten beheren ‘als een goede huisvader’. 
Een uitdrukking die al een paar eeuwen 
gebruikt wordt en waarvan iedereen de 
inhoud verstaat.

Maar dat is rekenen buiten de groene en 
de rode waard! Die twee partijen vonden 
die uitdrukking te genderbepalend en 
dus discriminerend. Schepen van Wonen, 
Frank De Vis, gaf toelichting bij het rapport 
en de visie van het sociaal woonbeleid in 

Melle. Daarbij haalde hij aan dat meer 
dan 77 procent van de sociale woningen 
in Melle in de afgelopen vijf jaar werden 
toegewezen aan inwoners die al drie jaar 
of langer in Melle wonen.

Wederom riepen onze groene en rode 
collega’s uit dat dit niet kon en te ‘arbitrair’ 
was. Leg maar eens uit aan de Mellenaars 
dat ze voor een sociale woning naar de 
andere kant van Gent zouden moeten 
verhuizen en zij van Zelzate naar Melle 
zouden moeten komen?
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N-VA Melle blaast 
20 kaarsjes uit! 
Precies 20 jaar geleden zag de N-VA het 
levenslicht. Ook in Melle werd een werking 
opgestart. Een gemakkelijk begin was het 
allerminst, maar uiteindelijk werd het 
N-VA-verhaal wel een politiek succes. Naar 
aanleiding van dit jubileum werden onze  
pioniers en verdienstelijke mandatarissen 
nog even in de bloemetjes gezet.

Na de implosie van de Volksunie in de zomer 
2001 was er veel ontgoocheling onder Vlaams 
nationalisten. Tegelijkertijd werd het Vlaams 
nationalisme door de klassieke media als voor-
bijgestreefd verklaard. In sommige kranten 
werd meewarig gedaan over de oprichting 
van de N-VA door Geert Bourgeois. Er waren 
weinig gegadigden om een nieuwe partij op te 
starten op basis van een inclusief nationalisme.

N-VA Land van Rode
“Toch waren er in Melle twee enthousiastelingen: Frank De Vis 
en ikzelf”, steekt Johan Bosman van wal. “Op de oprichtings- 
meeting eind november 2001 in Gent ontmoetten we enkele 
mensen uit naburige gemeenten. Daar werd beslist om een afdeling 
N-VA ‘Land van Rode’ op te richten. Ook de Volksunie was op 
die manier gestart in onze streek.”

“Een eerste samenkomst vond plaats eind december 2001 in café 
‘t Brouwershuis in Merelbeke. In de loop van 2002 werd Erwin 
Van Heesvelde voorzitter en vervoegde ook Freddy Van De Putte 
de afdeling. Het was hard werken, maar stilaan sloten steeds 

meer mensen zich aan bij de partij. In aanloop naar de lokale 
verkiezingen van 2006 werd N-VA Melle opgericht.”

Meteen in de meerderheid 
“Het was meteen een voltreffer. In kartel met CD&V haalde de 
N-VA drie verkozenen: Freddy Van de Putte en 
Frank De Vis, die voordien ook al verkozen waren 
voor de Volksunie, en Erwin Van Heesvelde. Onze 
partij kwam zo direct in de bestuursmeerderheid 
terecht. Daarmee stond ook in Melle het inclusief 
nationalisme opnieuw op de politieke kaart.”

Verbod op stookolieketels
Vanaf 2022 is het verboden om nieuwe stookolieketels te plaatsen of je bestaande exemplaar te vervangen. Dat heeft de plenaire 
vergadering van het Vlaams Parlement beslist, op voorstel van Mels Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. 

Het verbod geldt enkel als er een aardgasnet in de straat aanwezig is. Het 
vervangen van individuele onderdelen van een bestaande verwarmings- 
installatie, zoals de brander, kan wel nog.

Vlaamse klimaatdoelstellingen
“Ondanks de dalende trend, had stookolie in 2019 nog steeds een aandeel 
van 35 procent in de broeikasgasemissies van de residentiële en niet- 
residentiële gebouwensector. Een uitfasering van stookolieketels kan dus 
een aanzienlijke bijdrage leveren tot de Vlaamse klimaatdoelstellingen op 
korte (2030) en lange (2050) termijn”, geeft Andries Gryffroy aan.

“Stookolie is niet alleen vervuilend, maar ook slecht voor onze bodem-
kwaliteit. De sanering van lekkende tanks kost meer dan een half miljard 
euro. We geven zo een duidelijk signaal dat we vervuilende technologieën 
niet langer ondersteunen.”

Andries Gryffroy
Vlaams Parlementslid
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Nieuws uit de gemeenteraad
Op de gemeenteraad van september werd beslist om 1 euro per inwoner te doneren aan het Rode Kruis Vlaanderen in het 
kader van de solidariteitsactie ‘Helpen Helpt’. Die actie kwam er naar aanleiding van de verschrikkelijke waterramp die deze 
zomer voornamelijk Wallonië getroff en heeft . Het gaat om een bedrag van zo’n 11.800 euro.

Als meerderheidspartij heeft N-VA 
Melle dit initiatief vanzelfsprekend mee 
tot stand gebracht en voor de volle 100 
procent ondersteund. Onze meest nabije 
buren verdienen onze hulp en steun. 
De bekrachtiging in de gemeenteraad 
werd door alle gemeenteraadsleden van 
meerderheid en oppositie goedgekeurd. 
We juichen die eensgezindheid binnen de 
gemeenteraad uiteraard toe, maar blijven 
toch met een wrange nasmaak achter.

Toen de gemeenteraad de subsidie van 
(slechts!) 125 euro goedkeurde voor het 
Nederlandstalige, tweemaandelijkse 
infoblad voor de Brusselse rand ‘De 

Zes’, werd er schuimbekkend gereageerd 
vanuit de liberale oppositie. Op sociale 
media werd zelfs een poll geplaatst met 
de vraag waar dat geld naartoe zou moe-
ten gaan: de Melse jeugd, het dierenasiel 
of, godbetert, een beweerdelijk separa-
tistisch krantje uit de rand van Brussel 
… Alsof het een alles-of-nietsverhaal 
betrof. Over dat staaltje van intellectueel, 
oneerlijk populisme hadden we het ook al 
in ons vorige huis-aan-huisblad.

Onze liberale vrienden in de gemeente-
raad zijn misnoegd over de solidariteits-
bijdrage van 125 euro aan de Vlaamse 
rand, maar zien geen graten in een gift 

van bijna 12.000 euro voor onze Waalse 
buren. Dergelijke houding is weinig 
consequent, maar typeert wel de liberale 
partij. Alles wat volgens hen te Vlaams 
is, wordt verdacht gemaakt en in het 
verdomhoekje geduwd. Uiteraard is dat 
voor ons onaanvaardbaar. De strijd tegen 
de verfransing van de Brusselse rand gaat 
weldegelijk heel 
Vlaanderen, en dus 
ook Melle aan!

Filip De Cauwer
Bestuurslid

Lokale economie in Melle
  De voorbije drie jaar steeg het aantal ondernemingen in onze gemeente. 
In 2021 waren er in Melle 92 ondernemingen meer dan in 2019. Een 
stijging van zo’n 7 procent. We kunnen dus wel degelijk stellen dat Melle 
een ondernemersvriendelijke gemeente is.

  Om de lokale handel te ondersteunen, kregen de Mellenaren coronabonnen 
aangeboden. Die hebben hun doel niet gemist. Maar liefst 40.000 euro 
vloeide terug naar de Melse handelaars. De coronabonnen kunnen nog 
tot 31 december verzilverd worden bij de deelnemende zaken. Geef onze 
lokale handel dus nog snel een duwtje in de rug!

Erwin Van Heesvelde
Schepen van Financiën, Cultuur en Lokale Economie

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.

www.n-va.be/melle
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


