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Op zaterdag 25 juni organiseren de SPort – En Kul-
tuurdienst haar eerste “SPEKDAG” op het sport en
recreatiepark ‘de Kouterslag’. Naast het jaarlijkse 
volleybaltornooi is er ook mogelijkheid voor een
wandel- en/of fietstocht. Voor de kinderen is er ani-
matie voorzien. Het ovenveld opent zijn deuren en
’s avonds zal een frietkraam de honger stillen terwijl
we in open lucht kunnen kijken naar de film ‘De 
helaasheid der dingen’ op basis van het boek van 
Dimitri Verhulst. Dat wordt zeker de moeite waard.

De gemeente gaat
op de Kouterslag
82 777,66 m² grond
aankopen voor
uitbreiding van
het sport- en re-
creatiepark. De
helft, 40 000,30m²
zal worden inge-
richt als speelbos.
Daarvoor subsidi-

eert de Vlaamse overheid 80 %. De overige 42 777,36
m² zullen   worden ingericht voor de sport. Men
denkt eraan deze site in samenwerking met de tuin-
bouwschool te laten ontwerpen. 

Eind april publi-
ceerde Trends een
rapport van VIVES
(Vlaams Instituut
Voor Economie en
Samenleving), een
denktank aan de fa-
culteit Economie en
Samenleving van de
KU Leuven. Volgens
de Leuvense onder-
zoekers bedroeg in
2009 de jaarlijkse
transfer van Vlaan-

deren naar het zuiden van het   land 11, 3 miljard
euro! Onze nationale pers was daarover zeer matig
met publicatie, onder het alibi niet aan communau-
tair opbod te doen. 

Op 26 april werd de pastorij van Melle centrum
openbaar verkocht. Er waren verschillende gegadig-
den  en de uiteindelijke koper bood 520 000 euro. De
man wil er een seniorenhotel bouwen. Dit zou een
verbeterde serviceflat moeten worden met een 
conciërge en een gemeenschappelijke ontspannings-
ruimte, 19 woonruimten en 13 ondergrondse gara-
ges, bereikbaar met een autolift.

TMVW zal in het najaar de laatste 163 woningen in
Melle die een waterleiding hebben in loden buizen
aanpakken en vervangen door kunststof. De bewo-
ners van die huizen zullen na het bouwverlof ver-
wittigd worden.

De gemeente verkocht afgeschreven voertuigen van
brandweer en technische dienst. Onder gesloten om-
slag bood men   2 128 euro voor een ladderwagen
Deutz, een vrachtwagen van de brandweer met auto-
pomp was nog 2 100 euro waard en een graafkraan
Orenstein ging weg voor 3 153 euro.

Op maandag 11 juli zal de
feestdag van de Vlaamse Ge-
meenschap worden gevierd
op het nieuwe plein in Melle
Vogelhoek. Naar analogie
van de voorbije jaren worden
vernieuwde projecten zoals
de doortocht van de Brus-
selse steenweg en de ver-
nieuwde Merelbekestraat
feestelijk ingehuldigd op
onze Vlaamse feestdag. Er
zal terug een optreden zijn
en een hap en drank. 

Volgens het jaarverslag van 2010 “Wonen in Oost-
Vlaanderen” waren er 10 774 inwoners in Melle ge-
spreid over 4 334 woonentiteiten. Er zijn 189 sociale
huurwoningen en 18 gerealiseerde sociale koopwo-

ningen in
Melle. Het
gemiddeld
netto be-
lastbaar in-
komen van
Melle be-
droeg in
2008 17 720
euro.

Op 14 juni zei PS-voorzitter Di Rupo dat de Waalse
partijen het eindelijk begrepen hadden. De verkie-
zingen van 13 juni hadden alle Franstalige ogen ge-
opend. Dus zou er een grondige staatshervorming
komen. De rol van de gewesten en gemeenschappen
zou worden versterkt. Eindelijk, aldus Elio Di Rupo,
hadden de Franstalige partijen ingezien dat ook 
Wallonie en Brussel baat zouden hebben bij een gron-
dige hervorming van de staat.
Alors Elio,  waarop wacht je ?

Verse leugens uit Melle



N-VA wil gemeenteschool in Melle houden

De N-VA wil dat de gemeenteschool in Melle
blijft bestaan. We kiezen resoluut voor de steden

en gemeenten als inrichter van het basisonderwijs. De
partij steunt daarom de keuze voor een verhuis van
de huidige gemeenteschool. De onteigeningsplannen
worden echter tegengehouden. 

In juni 2010 besliste de gemeenteraad tot onteigening
van de site Beekstraat-Vossenstraat met het oog op een
verhuis van de huidige gemeenteschool.

WAAROM DEZE KEUZE?
• Door het stijgend aantal leerlingen barst de huidige

school uit haar voegen. Op de huidige locatie zijn
geen uitbreidingsmogelijkheden meer.

• De gebouwen zijn verouderd omdat er de laatste 20
jaar geen fundamentele onderhoudswerken meer ge-
beurden.

• De huidige school is gelegen aan een drukke ver-
keersweg (Brusselsesteenweg), wat een veilig verkeer
van en naar school steeds moeilijker maakt.

• De site Beekstraat-Vossenstraat is centraal gelegen om
er verder gemeentelijk onderwijs in onder te brengen
en bovendien biedt de site ook ruimte om andere ac-
tiviteiten in onder te brengen die de ganse Melse be-
volking ten goede komen. Er kan op die manier ook
ingespeeld worden op het concept van ‘brede school’,
een concept dat de huidige minister van Onderwijs
nauw aan het hart ligt.

• Het GO! (gemeenschapsonderwijs) richt op de site
Beekstraat-Vossenstraat zelf sinds een paar jaar geen
onderwijs meer in. De inrichtende macht overwoog
de school en de terreinen te koop te stellen.

• Het Lucernacollege zocht er naar eigen zeggen slechts
een tijdelijk onderkomen. Bovendien was het huur-
contract van het Lucernacollege reeds opgezegd door
het gemeenschapsonderwijs op het moment van de
beslissing door de gemeenteraad.

• De aankoop van deze site biedt de mogelijkheid om
deze ruimte open te houden en kan een eventuele ver-
kaveling van deze gronden tegenhouden.

• De beslissing voor de onteigening  werd gesteund in
de gemeenteraad door het kartel CD&V/N-VA en
O.N.S. Open Vld stemde tegen en het kartel
sp.a/SLP/Groen! onthield zich bij de stemming.

CD&V/N-VA  koos dus, in tegenstelling tot onze coa-
litiepartner, voor het behoud van het gemeentelijk on-
derwijs in Melle.

Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) moet
zijn goedkeuring geven over de onteigening. En daar knelt
nu het schoentje. De betrokken minister wil die goedkeu-
ring niet geven omdat hij stelt dat het niet opgaat dat een
lagere overheid (de gemeente) een hogere overheid (het
Vlaams Gewest) gaat onteigenen en omdat op die wijze
een andere school (Lucerna) op straat komt te staan.

NJET
Nochtans geef de minister in zijn beleidsnota uitdrukkelijk
aan dat hij de centrumsteden met capaciteitsproblemen
vraagt om aan te geven hoe ze op korte tijd extra capaci-
teit kunnen creëren. Blijkbaar is het alleen maar belangrijk
dat in de grote steden iedereen naar school kan. Als de ge-
meente Melle de school wil vergroten stuit ze op een njet.

BEHALVE IN MELLE
In de beleidsnota onderwijs 2009-2014 staat onder meer:
‘Goede hedendaagse schoolgebouwen moeten in de eerste
plaats functioneel en duurzaam zijn. Ze moeten veilig,
comfortabel, onderhoudsvriendelijk, goed toegankelijk,
flexibel en multifunctioneel zijn. Daarnaast moeten ze in
een open relatie staan met hun omgeving, van blijvende
architecturale waarde zijn, een goede kosten-batenver-
houding hebben en milieuvriendelijk zijn.’ Behalve dan
voor de Melse kinderen …

SPECULANTEN
Minister Smet is nochtans van mening dat de site alleen
kan gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Kan hij
dat waarmaken en de speculanten en bouwpromotoren
tegenhouden?

N-VA Melle dringt er dan ook op aan bij  de minister om
op zijn beslissing terug te komen en het gemeentelijk on-
derwijs in Melle de kans te geven om tot verdere bloei te
komen.

Tijdens een informeel overleg tussen de geïnteresseerde
gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van de ge-
meenteschool en het Lucernacollega kwam aan het licht
dat het Lucernacollege beter en eerder geïnformeerd
was dan het gemeentebestuur. Terwijl de gemeente in
volle verwachting was van het advies van de minister
wisten de verantwoordelijken van het Lucernacollege
dat het dossier tot verkoop van hun site reeds bij een no-
taris lag. Op geen enkele wijze was het gemeentestuur
hierover geïnformeerd door de bevoegde minister.

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


