
De gemeenteschool van Melle bevindt zich al sinds 1859 aan de
Brusselsesteenweg, op een terrein van 4 650 m². Wat betreft verkeersveiligheid

is dat al lang geen ideale plaats meer. De school barst ook uit haar voegen, maar uit-
breiden is onmogelijk op die locatie. De laatste 20 jaar werd er niet fundamenteel
meer in de school geïnvesteerd.

OPLOSSING
De N-VA ziet een oplossing in het terrein van de vroegere gemeenschapsschool (nu
Lucernacollege) aan de Vossen- en Beekstraat. De oppervlakte bedraagt 22 509 m²,
ruim voldoende om er het gemeenteonderwijs te huisvesten. 

IN OMGEVING VAN
GEZINNEN
De locatie is ook ideaal
omdat ze zich bevindt in
de onmiddellijke omge-
ving van de nieuwe groei-
polen in de gemeente: de
nieuwe verkavelingen in
ontwikkeling aan de
Gontrode Heirweg en aan
de Begijnenwegel, en de
wijk gerealiseerd aan het
Lammeken. Telkens plaat-
sen met veel gezinnen en
dus veel schoolgaande
jeugd. 

De aankoop van de site
Beekstraat-Vossenstraat
biedt naast de onderwijs-
optie ook nog andere en
reële mogelijkheden, bij-
voorbeeld voor- en
naschoolse kinderopvang. 

Zaterdag 15 januari 
om 19.30 uur in Brouwerij

Huyghe.
Iedereen welkom.

******************

Vragenvuurwerk 
met Siegfried Bracke

Op vrijdag 25 februari is het aan
u om de vragen te stellen rond

verschillende thema’s, zoals
journalistiek versus politiek. 

N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke
zal proberen een gepast en 

duidelijk antwoord te geven.
Deze avond vindt plaats in de

gemeenteschool en start om 
20.00 uur.

IEDEREEN WELKOM

Nieuwjaarsreceptie
CD&V/N-VA Melle

Melle
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De gemeenteschool: quo vadis?

V.U. Erwin Van Heesvelde
Brusselsesteenweg 301
9090 Melle

139/10

De terreinen aan de Beek- en Vossenstraat (rood omrand)
vormen de ideale plek voor een nieuwe gemeenteschool.
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FRANK DE VIS
Schepen van Sport, Lokale
Economie en Markten,
Informatie en Communicatie
Zitdag na afspraak op
donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur
Beekstraat 11 - T. 0477 72 22 53
frank.devis@n-va.be

FREDDY VAN DE PUTTE
Voorzitter gemeenteraad
Potaardestraat 1
T. 0472 50 41 39
freddy.vandeputte@n-va.be

ERWIN VAN HEESVELDE
Gemeenteraadslid
Brusselsesteenweg 301
T. 0476 90 67 08
erwin.vanheesvelde@n-va.be

DIRK DE PAEPE
OCMW-raadslid
Park Ten Hovelaan 38
T. 09 231 72 79 
email: dirk.depaepe@n-va.be

JOHAN BOSMAN
Gontrode Heirweg 69

CAROLINE CROO
Brusselsesteenweg 301

ANDRIES GRYFFROY
Algemeen penningmeester N-VA
Platanendreef 27

STIJN LEURQUAIN
Driesstraat 89

JAN OOSTERLYNCK
Ruitersdreef 3

CHRISTINE SCHEPENS
Watermolenstraat 4

MARC VAN DE MEIRSSCHE
Platanendreef 1

Ieder jaar organiseert de N-VA-afdeling Melle op de
laatste zondag van juni een braadspitfeest in 
‘t Hoeveken in Gontrode. Het succes van een derge-
lijke organisatie hangt van veel factoren af, niet in
het minst van de weersomstandigheden. Dit jaar
was de zon van de partij en verwelkomden we ruim
400 aanwezigen.

Naast de vele leden en sympathisanten mochten we ook
de Vlaamse Parlementsleden Helga Stevens (Gent),

Matthias Diependale (Zottegem) en kersvers Kamerlid
Peter Dedecker (Gent) verwelkomen. Ook burge-

meester Dirk De Maeseneer was aanwezig.

De N-VA in Melle: wie is wie

Braadspitfeest

Er wordt gewerkt in Melle
Na de doortocht van de
Brusselsteenweg wordt
met het project Park ten
Hove de Vogelhoek aange-
pakt. De werken zijn voor-
al bedoeld om de water-
overlast op te lossen. De
werken zijn gestart op 25
januari 2010 en zouden tot
15 maart 2011 duren (230
werkdagen). Op 20 november 2010 wordt de voor-
lopige voetgangersbrug reeds afgebroken en wordt
de nieuwe brug in gebruik genomen. De
Zwaantjesstraat en Tuinstraat krijgen half november
2010 de laatste toplaag. In de Akkerstraat beginnen
de nutsmaatschappijen eind november 2010. De
gemeente plant in het voorjaar een officiële opening
samen met de inhuldi-
ging van het kunstwerk
van plaatselijk kunste-
naar G. Timmerman op
de rotonde.

Wil je de actieve
N-VA-afdeling

in Melle 
versterken en

meewerken aan
het lokale

beleid, of lid
worden van de

N-VA? 

Neem dan 
contact op met
een van onze

bestuursleden.
Doen!
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Verse Leugens in Melle

11 van de 27 lidstaten van de Europese Unie danken
hun bestaan aan een eenzijdige uitroeping van hun
onafhankelijkheid. Elf lidstaten van de Europese Unie
hebben minder inwoners dan Vlaanderen (6 000 000).

140 families (en zelfs meer) in Melle maken gebruik
van de terugbetaling van de zwemkaarten. De meer-
prijs die een Mellenaar moet betalen in een zwembad
van Merelbeke of Gent wordt terugbetaald door de
vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking. 
Sinds mei dit jaar zijn er ook sportcheques. Deze wor-
den gebruikt voor de betaling van het lidgeld van een
sportclub of voor activiteiten georganiseerd door de
sportdienst. Tussen mei en oktober 2010 werden er al
193 sportcheques verkocht.

14 dagen. Zolang wordt er na 1 januari 2011 een
waarschuwing gegeven in de nieuwe ‘Blauwe Zone’ in
Melle. Die zone zal gelden in verschillende straten in
het centrum en de Vogelhoek.  De privéfirma Apcoa,
met zetel in Antwerpen, zal op onregelmatige tijdstip-
pen driemaal per week controle uitoefenen. Na die 14
dagen is het op de bon! De gemeente Melle krijgt 68 %
op de gerealiseerde omzet.

29 % van de actieve beroepsbevolking in Wallonië
werkt bij de overheid. In Vlaanderen is dat met 16 %
bijna de helft. 

43 172 stemmen zijn er in Vlaanderen nodig
voor een Kamerzetel. Bij onze  zuiderburen in Wallonië
zijn er gemiddeld slechts 35 633 stemmen nodig.

1. In zoveel talen was de brief opgesteld die het
gemeentebestuur begin september kreeg van het
Franse consulaat. U mag zelf raden in welke taal. Kan
iemand zich voorstellen dat het Belgische consulaat in
Parijs een eentalige Nederlandse brief zou sturen naar
een Franse gemeente? Van respect gesproken.

400 000 euro. Dat verdient Jean-Luc Dehaene
jaarlijks als voorzitter van Dexia. Maar daar stopt het
niet mee. Als bestuurder van Inbev krijgt hij nog eens
80 000 euro, aangevuld met een variabele vergoeding
van 130 000 euro in de vorm van aandelenopties.
Voorts is of was hij bestuurder bij Umicore (40 000 euro
per jaar), Lotus (23 000 euro per jaar), Seghers Better
Technology, Thrombogenics, Telindus, Domo en
Novovil. Oh ja, hij is ook nog Europarlementslid, goed
voor 100 000 euro per jaar. Let the beast go!                     

56 % van de Belgen schonk in 2008 geld aan één of
meerdere goede doelen, volgens een onderzoek van de
universiteit Gent. De top drie van de goede werken is
Artsen zonder Grenzen, Plan België  en Kom op tegen
Kanker.

1 tot 100 euro. Dat schenken de meeste
Vlamingen op jaarbasis. In 2008 gaf één op vijf
Vlamingen tussen de 100 en 750 euro. Vier procent
schonk meer dan 750 euro aan het goede doel. Wat ons
betreft mag het gerust wat meer zijn.

10 000 Vlamingen deden mee aan de Nationale
Waardepeiling van de Bond zonder Naam. Ook Melle
deed mee. Voor de deelnemende Mellenaars zijn
levenskwaliteit, milieubewustzijn en eerlijkheid de
drie belangrijkste waarden.

5 volksvertegenwoordigers  in het Vlaams parlement
hebben een allochtone achtergrond, meer bepaald
Turks of Marokkaans. Met zowat 4 % van de Vlaamse
bevolking hebben ze ook 4 % van de Vlaamse parle-
mentaire zitjes. In het Brussels parlement worden er 21
van de 89 zitjes ingenomen door nieuwe landgenoten.
Het Waals parlement telt één volksvertegenwoordiger
op 75 met een niet-Europese achtergrond. Wie heeft er
een open geest?            

De nieuwe verkaveling Begijnenwegel (in Melle
gemeenzaam de Matexi-verkaveling genoemd) is
onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek
door de aanwezigheid van een historische site in de
omgeving. De bouwheer Matexi moet een proefsleu-
venonderzoek doen. Hiertoe dient 12 % van het terrein
afgegraven te worden. 

Een oude traditie probeert men in ere te herstellen.
Tijdens de winterkermis in Melle-centrum (5-7 novem-
ber) organiseren het eetcafé Cheers en het lounge-café
De Retard de Statiekermis met allerlei activiteiten: een

folklore wandeltocht, tienkamp, volksspelen enzo-
voort. Allen daarheen.

De plannen voor een bovengemeentelijk fietspad van
Melle naar Zottegem langsheen de spoorweg naar
Zottegem moeten gewijzigd worden in Melle. Het
fietspad zou in Gontrode langsheen het natuurgebied
de Aelmoezeneie moeten lopen maar dat is onmoge-
lijk. Die zone is namelijk onderhevig aan een habitat-
richtlijn. Dat wil zeggen dat de zone door de Europese
Unie erkend is als speciale beschermingszone.

Kort • Kort • Kort • Kort
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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