
Met vertrouwen en enthousiasme vat de N-VA het vijfde jaar van deze legis-
latuur aan. Als we even terugblikken, kunnen we gerust stellen dat Melle een

ware gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Dat is mede te danken aan de con-
structieve en consequente houding van de N-VA in samenwerking met onze 
kartelpartner. 

WAT STAAT ER OP HET MENU IN 2011? 
De aankoop van de gronden voor de verdere ontwikkeling van Sport-en Recreatie-
park Kouterslag staat ingeschreven in het budget 2011 voor een bedrag van 400 000
euro. Onze N-VA-schepen van Sport, Frank De Vis, zal alles uit de kast halen om dit
project succesvol af te ronden. Sport-en Recreatiepark Kouterslag wordt hét visite-
kaartje van Melle.

LOKALE VERANKERING
Tot slot wil ik nog een warme oproep doen aan allen die willen
meewerken aan de verdere ontwikkeling  van een sterke lokale 
N-VA-afdeling in Melle. Wie zich geroepen voelt om constructief

aan politiek te doen of wie graag achter de schermen wil
meewerken, zal zich zeker thuis voelen in onze gezellige
N-VA-groep! Aarzel niet ons te contacteren … en hopelijk
mag ik u ook verwelkomen op 25 februari op onze 
gespreksavond met N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke!

Erwin Van Heesvelde
Voorzitter N-VA Melle

SIEGFRIED
BRACKE

Op vrijdag 25 februari 2011 
om 20 uur

in Brouwerij Huyghe 
(ingang Geraardsbergsesteenweg)

Vanaf 19 uur kunnen de leden 
hun stem uitbrengen voor de 

bestuursverkiezingen.

Toegang gratis - Iedereen welkom

Noteer ook alvast in uw agenda:

Zondag 26 juni 2011 vanaf 12 uur
Braadspitfeest N-VA Melle

’t Hoeveken
Potaardestraat - Gontrode

Gespreksavond met
N-VA-Kamerlid

Melle
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Denken, durven, doen: ook in Melle

V.U. Erwin Van Heesvelde
Brusselsesteenweg 301
9090 Melle

De nieuwjaarsreceptie van
CD&V/N-VA kon dit jaar 

rekenen op heel wat 
belangstelling. 

Voor de N-VA sprak 
gemeenteraadsvoorzitter

Freddy Van de Putte. 
Hij beklemtoonde de houding

van CD&V/N-VA in het 
onderwijsdossier.



Deze titel zorgt al enige jaren voor verwarring.
Koppig als we zijn willen we deze besproken

titel echter graag behouden. Staan er hier dan ‘leu-
gens’ vermeld? Neen! Het oude gezegde uit Melle
‘Zijn er geen verse leugens?’ wil gewoon zeggen: is
er geen nieuws in Melle?

n N-VA Melle ondersteunt verenigingen
In een recente gemeenteraad was er een vraag naar
de kosten om zaal Flormanic te huren in  afwachting
van de ingebruikname van studio M. Bij de opsom-
ming van de rauwe cijfers ‘vergat’ men er echter bij
te zeggen dat deze zaal voornamelijk gratis ge-
bruikt werd door Melse verenigingen. De N-VA op-
teert mee voor een zo goed mogelijke (materiële)
ondersteuning van de verenigingen. De financiële
consequenties daarvan moet men er bijnemen!

n Sociale huisvesting in Melle
Eind december 2010 gaf de OCMW-raad haar goed-
keuring om de gronden in de Wautersdreef te verko-

pen aan een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit
reeds lang aanslepende dossier kan nu eindelijk in
het algemeen belang een oplossing krijgen.

n Poëtische politici
Donderdag 27 januari was Gedichtendag. Onze bi-
bliotheek organiseerde een geslaagde poëzieavond
met gedichten die de lokale politici zelf uitkozen. De
gedichten werden omkaderd door een optreden van
Mon Real, een trio jonge muzikanten dat zelf-
gemaakte Franse chansons bracht. Het was zeer
mooi. Kunt u zich voorstellen dat er in een door-
deweeks Waals dorp een poëzieavond met Vlaamse
kleinkunst plaatsvindt? Of heeft u op de RTBF al
Nederlandstalige muziek gehoord? Volgens onze
gesubsidieerde linkse cultuurgoeroes zijn het noch-
tans de Vlamingen die met oogkleppen rondlopen en
die zeer op zichzelf gericht zijn!

n Brug Merelbekestraat
Hoera! De brug in de Merelbekestraat is open, en wel
twee maanden vroeger dan officieel voorzien. Zon-
der het regenweer in september en oktober en de
sneeuw in november en december, zou de brug zelfs
geopend zijn voor kerstdag. Het gemeentebestuur
plant in het voorjaar een officiële opening. Tegen
die tijd moet het project voltooid zijn en zou het
beeld van onze Melse kunstenaar, Guy Timmerman,
op de rotonde moeten staan.

n Fietspad en -oversteek 
In maart zouden de werken
beginnen voor een fietsers-
passerelle over de Varens-
brug, de brug over de
Ringvaart langsheen de
Gontrode Heirweg. Nog
voor het bouwverlof komt
er aan de ene kant van de
brug een fietspad. Na het
bouwverlof komt er aan de
andere kant een fietsoversteek.

n Verkaveling in 2014
De verkaveling tussen de Jesuïtenwegel en de Gont-
rode Heirweg, waar in de toekomst 85 woningen
zouden komen, is vergund. De uitvoering ervan ge-
beurt ten vroegste in 2014. Eerst moet de Gontrode
Heirweg tussen Caritasstraat en Vossenstraat aan-
gepakt worden. Sommige verkavelaars verkopen na-
tuurlijk nu al percelen. N-VA Melle wijst erop dat de
kopers rekening moeten houden met de uitvoe-
ringstermijn van dit project.

n Huisvuilverwerking is dure grap
Voor de uitbating van het containerpark behoort
Melle tot de beste leerling van de Verko-klas. Verko
is een intercommunale van een tiental gemeenten die
ons containerpark beheert. In 2010 moest de ge-
meente nog 47 938 euro betalen. In 2011 zal dat
slechts 32 031 euro meer zijn. De huisvuilverwerking
blijft wel een kostelijke grap: Melle betaalt dit jaar
436 572 euro voor de verwerking van huisvuil. De
ophaling kost de gemeente 130 194 euro.

Verse leugens uit Melle



Melle ziet nieuw tankstation niet graag komen

Power Oil wil een tankstation met bijhorende winkel bouwen op de Brusselsesteenweg voorbij de Zwaan-
tjesstraat. Het college van burgemeester en schepenen adviseerde negatief op de aanvraag omwille van het

mobiliteitsaspect (nabij een kruispunt en de uitgang van een school). Bovendien zijn er al drie tankstations op
de N9 in Melle. 

De Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, stelde in zijn advies voor om de vrijgekomen
ruimte in te richten als parking voor de Tuinbouwschool. De beroepscommissie van de provincie repliceerde daarop:
“Indien het verkeerstechnisch niet te druk is voor een parking, dan is het ook niet te druk voor een benzinestation.”
Einde discussie, en het beroep van de aanvrager werd aanvaard.

Wie is er tegen groene energie? Dat is dezelfde soort
vraag als “Wie is er tegen een goede gezondheid?”:
niemand zal zijn vinger opsteken. Maar dat wil niet
zeggen dat groene energie een vrijgeleide heeft om
overal, te pas of te onpas, in te grijpen in de omgeving.

Boven het hoofd van de gemeente kleurde de provincie
een stukje Melle in als “zoekzone voor windenergie”.
Europa legt de lidstaten immers op om een theoretisch
percentage groene energie te behalen. Men hoeft ook
geen ingenieur te zijn om te weten dat een windmolen
aan zee of in de Antwerpse haven een hoger rendement
heeft dan een windmolen in Melle. 

Nochtans heeft een particulier een deel van zijn gron-
den verhuurd aan Air Energy, dat er tegen een fikse ver-
goeding drie windmolens kan plaatsen ter hoogte van
het dierenasiel in de Kalverhage. De gemeente ad-
viseerde negatief omdat een van de molens te dicht
bij woningen staat. Daardoor is er hinder door de slag-
schaduw (stroboscopisch effect). Volgens het gemeen-

telijk ruimtelijk structuurplan is verdere bebouwing van
dit gebied niet mogelijk. Bovendien zou het materiaal
langs lokale wegen moeten aangevoerd worden, wat
omwille van een paar kleine bruggen onmogelijk is.
Ook Gecoro adviseerde negatief.

Groene energie: graag, maar niet altijd en overal!

Nieuwe plannen voor Tuc-rail
Op de terreinen van het rangeerstation wil Tuc-rail,
een afdeling van de NMBS, een polyvalente werk-
plaats bouwen voor onderhoud, herstelling en reini-
ging van treinstellen. Er zouden 360 werknemers
werken in drie ploegen. 

Die plannen roepen ongenoegen op in de buurt. Na een
eerste voorstelling van het project stuurde de gemeente
Tuc-rail dan ook terug met onder andere de vraag naar
een geluidsoverlaststudie en de boodschap dat de werk-
plaats te groot was. 

MILIEUVRIENDELIJKER
In het nieuwe voorstel is de oppervlakte van de werk-
plaats verminderd van 48 775 vierkante meter tot 39 745
vierkante meter. De tankinstallatie werd verder van de
omliggende woningen geplaatst. Het atelier is verlaagd

tot maximum 15 meter. Er werd bovendien gevraagd
om groendaken aan te leggen. De bestaande hoge licht-
masten moeten plaats maken  voor lage lichtpalen. De
afwatering van de gebouwen moet gebeuren via een
wachtbekken en gaat dan rechtstreeks de Ringvaart in.
De ontsluiting van het terrein gebeurt voornamelijk via
de Akkerstraat, en het Vlaams Gewest beloofde het
kruispunt Akkerstraat-N9 te herinrichten. 

GEEN STILTEGEBIED
Tuc-rail zal bovendien nog meer aandacht moeten be-
steden aan de groenaanleg en de geluidshinder. Maar
ook het rangeerstation zelf is nooit een voorbeeld ge-
weest van een milieuvriendelijke inrichting. Iedere Mel-
lenaar zal zich de lichtvervuiling en het lawaai wel
herinneren. Dit is nooit een stiltegebied geweest, laat
staan een parkgebied!

Wij zijn niet tegen
groene energie, 
maar windmolens 
mogen niet altijd en
overal ingrijpen in 
de omgeving.



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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten door-
lopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaan-
vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


