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MELLE 

 

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Melle organiseert samen met haar kartelpart-
ner een nieuwjaarsreceptie op zondag 3 januari 
2015 om 11 uur. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats 
in brouwerij Huyghe. Wij hopen u daar van harte te 

mogen ontmoeten. U kan er met een hapje en drankje 
klinken op het nieuwe jaar en in nader contact komen 
met onze parlementsleden, mandatarissen en be-
stuursleden!

Vergeet ook zeker niet de nationale nieuwjaarsrecep-
tie van de N-VA op zaterdag 9 januari in de Nekker-
hallen (Mechelen). 

Met ruim 400 was u op onze 
28ste BBQ. Waarvoor onze uit-
drukkelijke dank. De jaarlijkse 
barbecue van N-VA Melle blijft 
een aanrader. Mis de editie van 
volgend jaar dus niet!

www.n-va.be/melle

Onze afdeling bloeit. De barbecue 
eind juni was al aan zijn 28ste 
editie toe. Ondertussen zijn onze 
gemeentelijke mandatarissen met 
zijn zessen en hebben we twee 
Vlaamse Parlementsleden.

Ook bij de jongeren zit er 
beweging in. In september hebben 
enkele Jong N-VA-leden uit 
Merelbeke, Melle en Oosterzele 
een jongerenafdeling opgezet. Ze 
zijn vastbesloten om er een goed 
draaiende organisatie te maken.

Het bestuur van onze afdeling 
is ondertussen al meer dan 2,5 
jaar verkozen. In het voorjaar 
van 2016 zullen er opnieuw 
bestuursverkiezingen worden 
georganiseerd. De partijstatuten 
bepalen dat een afdelingsbestuur 
om de drie jaar moet worden 
verkozen. Heeft u interesse om 
lid te worden van de afdeling en u 
nog wat meer te engageren? Neem 
dan contact op met een van onze 
bestuursleden of mandatarissen via 
www.n-va.be/melle.

ENGAGEREN VOOR 
N-VA MELLE?
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Marc Van de Meirssche, 
voorzitter

Masterplan Kouterslag  
en aanleg kunstgrasveld

Op 18 mei keurde de voltallige gemeenteraad unaniem het inrichtingsplan 
van het Sport- en Recreatiepark Kouterslag goed. Schepen van Sport 
Frank De Vis gaf toelichting en zei dat het totale plan modulair is 
opgesteld en in fasen zal uitgevoerd worden. “Op korte termijn, dit 
jaar, is de minigolf vernieuwd en wordt het kunstgrasplein met ver-
lichting en omheining aangelegd. De werken zijn gestart en moeten 
half november 2015 klaar zijn. Daarnaast wordt er ook een water-
buffer gecreëerd voor de opvang van de drainage. Ook de  outdoor 
fitness, waarbij ook een paar toestellen voor mindervaliden, wordt 
dit jaar geplaatst.”

In een tweede fase wordt parking P1 en het 
noordelijke voetbalveld met de oostelijke laan 
ontwikkeld. Vervolgens komt parking P2 aan 
de beurt met het zuidelijke voetbalveld. Daarna 
wordt er een cafetaria en kleedkamers voorzien .

We denken ook aan een uitbreiding van de Finse 
piste en aan de komst van een omnisportterrein 
van 11 op 22 meter met omheining. Ten slotte 
zullen ook onze compostmeesters hun plaats 
krijgen op het park.



Thuisbatterijen: de toekomst van een 
versterkt elektriciteitsnet 
Andries Gryffroy, Vlaams volksver-
tegenwoordiger uit Melle, wil meer 
investeren in batterijtechnologie. 

“Stel je voor dat je hiermee je eigen 
elektriciteit van een PV-paneel kan 
opslaan en ontladen op een later tijd-
stip of goedkope elektriciteit opslaan 
en ontladen wanneer de elektriciteit 
duur is. Daarnaast biedt het ook 
andere voordelen: jobcreatie, minder 

investeringen in dure piekcentrales, 
enzovoort.”
Maar eerst moet de wetgeving 
aangepast worden en moeten we 
de verbruiksfactuur moderniseren. 
Anders is de batterij zonder subsidie 
niet rendabel. En dat wil de N-VA 
nu juist voorkomen: geen speciale 
subsidies, maar een systeem dat op 
zichzelf rendabel is. De N-VA wil 
deze technologie ondersteunen zodat 
binnen 2 tot 3 jaar de huisbatterij 
voor veel gezinnen een rendabele 
energie-investering wordt. 

Bacheloropleiding mondzorg tegen 
tekort aan tandartsen 
Onder impuls van Vlaams Par-
lementslid Caroline Croo heeft 
de Vlaamse Regering groen licht 

gegeven voor de nieuwe professio-
nele bacheloropleiding mondzorg. 
Tandartsen waren reeds langer 
vragende partij voor een uitbrei-

ding van het takenpakket van hun 
medewerkers.
Caroline Croo: “Concreet betekent 
dit dat de medewerkers (met een 
diploma bachelor in de mondzorg) 
ook handelingen in de mond van 
de patiënt zullen kunnen uitvoeren. 
Op die 
manier 
zou-
den de 
tandart-
sen zich 
meer 
kunnen 
toeleggen op de meer complexe han-
delingen. Deze nieuwe opleiding zal 
ongetwijfeld een oplossing bieden 
voor het tekort aan tandartsen.”

www.n-va.be/melle melle@n-va.be

De rekening van de gemeente vertoont een positief resultaat van 2 410 274 euro. Dat 
heeft verschillende oorzaken. Bepaalde geplande uitgaven die voorzien waren in 2014 
werden verschoven naar 2015. Het betreft voornamelijk de aanleg van het kunstgrasveld 
en de aanwerving van personeel ter invulling van het organigram. Andere omstandig-
heden hadden eveneens een gunstige invloed op de rekening 2014. De zachte winter 
zorgde voor een lagere energiefactuur en een lagere kost voor 
sneeuw-en ijzelbestrijding.

Er werden in 2014 voor 719 365 euro schuldaflossingen betaald. 
Zo brachten we de schuld per Mellenaar terug tot 605 euro. Een 
pak minder dan bij de ons omringende gemeenten. Voor alle 
toelichting kan u terecht bij Erwin Van Heesvelde, schepen van 
Financiën voor de N-VA (erwin.vanheesvelde@n-va.be)

Op donderdag 24 september liepen een 900-tal kinderen van de vier lagere scholen in onze 
gemeente mee in de jaarlijkse scholenveldloop op het Sport- en Recreatiepark de Kouterslag. 
De veldloop wordt georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst samen met de Stichting 
Vlaamse Schoolsport. De winnaars van elke reeks werden op de sportkampioenenviering van 10 
oktober in Studio M gevierd. 

Schepen van Sport Frank De Vis (N-VA): “In het verleden werd de scholenveldloop op een 
woensdagnamiddag gelopen en hierdoor namen dus enkel de loopliefhebbers deel, maar sinds 
een paar jaar wordt de veldloop op mijn voorstel georganiseerd op donderdag. Op deze manier 
wordt elke kind verplicht een fysieke prestatie te leveren.”

In het licht van de grootste vluchte
lingen crisis sinds de Tweede We
reldoorlog moet elk lokaal bestuur 
doen wat het kan. In navolging van 
de oproep van staatssecretaris Theo 
Francken om onze lokale opvang
capaciteit uit te breiden, hebben 
wij de mogelijkheden bekeken, in 
overleg met de bevoegde diensten.

Al vele jaren nemen wij als lokaal 
bestuur onze verantwoordelijkheid. 
Zo vangt onze gemeente reeds sinds 
2003 stelselmatig vluchtelingen op 
in het Lokaal Opvang Initiatief. Wij 
hebben dus steeds onze verant
woordelijkheid genomen en zullen 
dit doen zolang dit nodig is. Op dit 
moment vangt onze gemeente zes 
vluchtelingen op. 

OCMWmandatarissen voor NVA 
Melle Freddy Van de Putte, Dirk De 
Paepe en Kelly Dermul: “Na gron
dige afweging menen we echter 
dat de maximale draagkracht van 
onze gemeenten en onze gemeen

telijke diensten is bereikt. Eerst en 
vooral zou een verdere uitbreiding 
van onze lokale opvangcapaciteit 
ten koste gaan van de kwaliteit 
van de voorziene opvang en goede 
begeleiding. Op vlak van taalcur
sussen, inburgeringsinitiatieven, 
welzijnsvoorzieningen voor al onze 
inwoners, doen het OCMW en de 
gemeentelijke diensten reeds het 
maximale. Het kan niet de bedoe
ling zijn om vluchtelingen aan hun 
lot over te laten eens ze zich in onze 
gemeente vestigen. Ten tweede 

beschikt de gemeente niet over 
leegstaande gebouwen die dienst 
kunnen doen als opvangplaats, 
noch over de nodige middelen om 
bijvoorbeeld een huis aan te schaf
fen met als doel de infrastructuur
capaciteit uit te breiden.”

NVA Melle wil zoals de voorbije 
jaren dus inzetten op de opvang en 
begeleiding van vluchtelingen, maar 
op korte termijn behoort een uitbrei
ding van onze lokale opvangcapaci
teit niet tot onze mogelijkheden. 

Onze gemeente deed in het voorjaar mee aan de provinciale wedstrijd 
‘Thuis voor een beeld’. Dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers, Mel-
lenaars en onze cultuurdienst werden we op 25 juni uitgeroepen als 
winnaar van de wedstrijd. Het beeld krijgt zijn thuis op de bunkersite 
van WO I aan De Rechte Ree (zijstraat op de Scheldeweg) in Gontrode. 
Schepen van Cultuur Frank De Vis: “Het werk draagt de naam ‘Stoel 
der erfgoed’ en is van de Vlaamse kunstenaar Renato Nicolodi. Het is 
een kunstwerk dat in zijn vormgeving gelijkenissen vertoont met de 
blokachtige structuur zoals een bunker. Het kunstwerk nodigt uit om 
erop te zitten en te genieten van de mooie omgeving en ook om te re-
flecteren bij wat er in het verleden gebeurde.” Op zondag 8 november wordt het 
kunstwerk officieel ingehuldigd en is er in de namiddag een bunkerwandeling 
van 4 km met toelichting en animatie voor alle Mellenaars.

Uw centen worden goed beheerd

Erwin Van Heesvelde, schepen van  
Financiën: “De schuld per inwoners ligt in 
Melle nu lager dan in de ons omringende 
gemeenten.”

Scholenveldloop voor alle scholieren

Melle vangt zes vluchtelingen op

Het beeld bij de bunker 

Melse parlementsleden actief!

Renato Nicoloci - Stoel der Erfgoed.  
Dit beeld werd uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Oost-Vlaanderen en 
geplaatst op een perceel grond van de 

gemeente Melle.

De OCMW-raad keurde onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Merelbeke en Oosterzele goed, waardoor 
nu ook het OCMW Melle gezinszorg kan aanbieden aan haar inwoners. De N-VA hamerde er wel op dat deze dienst 
enkel mag geboden worden aan die gezinnen die expliciet door de private gezinszorg worden geweigerd. 

OCMW-raadslid Kelly Dermul: “In Melle zijn er al verschillende private partners die op een kwaliteitsvolle manier ge-
zinszorg aanbieden. Het is dus niet de bedoeling dat het OCMW een identieke dienst zal aanbieden en zo concur-
rentie vormt voor de private initiatieven. Integendeel, de gezinszorg van het OCMW is enkel en alleen bedoeld voor 
multi-probleemgezinnen die niet kunnen geholpen worden door de private gezinszorgdiensten op Mels grondgebied.”

Gezinszorg voor multi-probleemgezinnen

Kelly Dermul, OCMW-raadslid: “Gezinszorg door het OCMW kan enkel voor gezin-
nen die niet op de privémarkt terecht kunnen.”



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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


