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Na drie jaar houdt N-VA Melle op-
nieuw bestuursverkiezingen. We ho-
pen onze intussen uitgebreide ploeg 
in Melle nog meer te versterken. 

En daarvoor kijken we ook naar u, 
want u kan daar actief aan meewer-
ken. Stel u daarom kandidaat voor  
18 februari 2016  
(via kelly.dermul@n-va.be) en 
neem deel aan de verkiezingen 
van het afdelingsbestuur op  
donderdag 25 februari om 19u  
in het GOC Gontrode (Geraardsberg-
sesteenweg 194). 

Als u zich kandidaat wil stellen, moet 
u kiesgerechtigd lid zijn: dat wil  
zeggen dat u minstens 16 jaar oud 
bent en minstens drie maanden lid 
bent op de dag van de bestuurs-
verkiezing. 

Na de bestuursverkiezingen, volgt 
er nog een gesprekavond met Elke 
Sleurs!

Elk einde kent een nieuw begin

Gespreksavond
Met staatssecretaris Elke Sleurs over armoedebestrijding,  
gelijke kansen en leven met een beperking. 

De Gazette van Melle

Sinds begin dit jaar mag N-VA Melle 
de 36-jarige Anneleen Van Bossuyt, 
N-VA-Europees Parlementslid, tot haar 
bestuursleden rekenen.  Anneleen is 
opgegroeid in Gent en woonde sinds 
enkele jaren in Heusden. Begin dit jaar 
verhuisde ze met haar twee kinderen 
naar Melle. 

Dag Anneleen, welkom in Melle. Wat is jouw 
taak precies in het Europees Parlement?
“Als Europees Parlementslid voor de 
N-VA ben ik actief in de commissies 
Interne Markt en Consumentenbescher-
ming enerzijds, en Industrie, Onderzoek 
en Energie anderzijds. Met een eurorea-
listische blik wil ik meebouwen aan een 
Europa dat zich focust op de zaken waar 
ze een echte meerwaarde kan bieden. Een 
Europa dat voluit gaat voor minder maar 
betere regelgeving die focust op groei, jobs 
en competitiviteit, maar evenzeer betaal-
bare energie en energie-efficiëntie.”

Heeft jouw werk in het Europees Parlement 
eigenlijk een meerwaarde voor de  
Mellenaar? 
“Zeker. Er is 
nu een recht-
streekse link 
tussen onze 
gemeente en 
Europa. Van-
op de eerste 
rij de Euro-
pese politieke 
ontwikkelin-
gen kunnen 
meemaken en 
eraan mee-
werken heeft een niet te onderschatten 
belang voor onze gemeente, zeker als je 
weet dat bijna 80 % van de nationale, en 
dus ook lokale, wetgeving haar oor-
sprong vindt in Europese wetgeving.”

Gratis toegang, iedereen welkom! 

N-VA Melle verwelkomt op 25 februari 
2016 om 20 uur staatssecretaris Elke Sleurs 
voor een bijzondere gespreksavond over 
armoedebestrijding, gelijke kansen en 
leven met een beperking.
Elke Sleurs (Gent, 1968) is gynaecologe 
en was jarenlang actief als specialiste aan 
onder meer het UZ in Gent, waar ook haar 
politieke carrière als OCMW-raadslid is 
begonnen. Na een termijn in de Senaat 
werd ze op 25 mei 2014 verkozen in het 

Vlaams Par-
lement. Sinds 
2012 is Sleurs 
ook actief in 
de Gentse 
gemeenteraad. 
Op 10 oktober 
2014 werd ze aangesteld als staatssecreta-
ris in de regering Michel I. Haar bevoegd-
heden zijn Armoedebestrijding, Gelijke 
Kansen, Personen met een beperking, 
Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. 

MELLE 

www.n-va.be/melle
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KOM BIJ HET BESTUUR 

VAN N-VA MELLE

Anneleen Van Bossuyt, 
N-VA-Europees  
Parlementslid

Elke Sleurs, 
Staatssecretaris



ZONNEPANELEN DELEN HELPT ONBENUT POTENTIEEL 
AAN GROENE STROOM AANBOREN 

Als het van Vlaams 
Parlementslid en 
energiespecialist 
Andries Gryffroy 
afhangt, zien 
we binnenkort 
zonnepanelen op 
overheidsgebouwen, 
kerken en sporthallen. 
Sommige mensen 

willen wel zonnepanelen plaatsen maar kunnen niet 
(bijvoorbeeld omdat men als appartementsbezitter niet 
over een eigen dak beschikt of omdat men een laag 
elektriciteitsverbruik of onvoldoende centen heeft om 
zonnepanelen te financieren). De N-VA wil beide partijen 
samenbrengen. “Ik wil het mogelijk maken om groene 
stroom te verrekenen die je op andermans dak produceert. 
Ook mensen zonder een geschikt dak kunnen zo eigenaar 
worden van zonnepanelen en voor deze productie 
worden vergoed via hun eigen factuur, in kilowattuur of 
financieel”, geeft Andries Gryffroy aan.

OPENING LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO 
Vlaams 
volksvertegenwoordiger 
Caroline Croo (N-VA) 
was getuige van de 
officiële opening van 
de Lego Innovation 
Studio in het College 
van Melle. Hier 

krijgen leerlingen de kans dingen te bouwen. Ze leren 
programmeren en laten hun creaties bewegen door middel 
van sensoren. De oudere leerlingen uit het middelbaar 
bouwen bedrijfsrobots na en ook oefeningen van Nasa 
worden nagebootst. 

De splinternieuwe computers, talrijke softwarepakketten, 
aangepaste meubels en werktafels, zonnepaneeltjes en 
windmolens, 22 robots en meer dan 22 000 blokjes, werden 
aangekocht met de opbrengst van het Bouwmaal 2014 
en de spaarcenten van de ouderraad. Caroline Croo was 
meer dan 15 jaar actief in de ouderraad van het College 
van Melle.

HERNIEUWBARE ENERGIE IS NODIG, MAAR REKENING 
HOUDEN MET DE IMPLICATIES 
Anneleen Van Bossuyt pleit in het Europees Parlement 
voor hernieuwbare energie, maar geeft aan dat we ons 
zeker ook bewust moeten zijn van de implicaties die 
hieraan verbonden zijn.
 
Anneleen: “Hoe meer 
hernieuwbare energie we 
produceren, hoe meer we de 
bestaande netten belasten met 
pieken en dalen in bevoorrading. 
Om dit te neutraliseren hebben 
we dringend nood aan betere 
verbindingen tussen de lidstaten. 
Daarnaast moeten we, indien we 
hernieuwbare energie eerlijke 
kansen willen geven, ook zo snel mogelijk de markt haar 
werk laten doen en deze bijvoorbeeld niet laten vervalsen 
doordat lidstaten één technologie subsidiëren.”

Op zaterdag 9 januari 2016 ging N-VA Melle op uitstap naar Mechelen. Eerst namen we deel aan een geleide 
wandeling doorheen Mechelen om nadien gezellig te aperitieven en een hapje te eten. Nadien vertrokken we naar het 
nieuwjaarsfeest van N-VA nationaal in de Nekkerhal. Het werd hiermee alvast een gezellige én swingende start van 
het nieuwe jaar! 

Lokale besturen willen 
zuinig omspringen met 
de gemeentelijke gelden. 
Ook kleine aanpassingen 
kunnen hiertoe bijdragen. 
Een doorlichting van de 
verzekeringsportefeuille 
kan al snel een besparing 
opleveren, zo bleek uit een 
vraag van N-VA-raadslid 
Anne Dalemans. 

Gemeenteraadslid Anne 
Dalemans: “Je mag er niet 
altijd van uitgaan dat je 
van de huidige leverancier 
automatisch altijd de beste 

prijs/kwaliteitverhouding 
krijgt. Vandaar mijn 
vraag om de huidige 
verzekeringsportefeuille van 
de gemeente en het OCMW 
door te lichten.

De doorlichting heeft geleid 
tot een besparing van  
6,5 % op de gemeentelijke 
verzekeringsportefeuille. 

Op de verzekerings-
portefeuille van het  
OCMW kon zelf ruim 10 % 
worden bespaard. 

Ook het voorstel tot 
deelname aan het 
‘relighting project’ 
van Eandis, waarbij de 
gemeente de mogelijkheid 
geboden werd het 
elektriciteitsverbruik van de 
gemeentelijke diensten te 
laten doorlichten, leidde tot 
een positief resultaat. 

Mits de nodige 
aanpassingen is er voor het 
gemeentehuis een besparing 
van 86 %, een reductie van 
de CO2-uitstoot van 81 % en 
dit met een terugverdientijd 
van 12 jaar.

 Voor de sporthallen is de 
terugverdientijd 7 jaar,  
de besparing 48 % en de 
reductie van de CO2-uitstoot 
44 %.”

Nieuw in Melle: de Mellebon 
Vanaf 1 januari 2016 worden pasgeborenen of jubilerende Mellenaars gevierd met de 
Mellebon ter waarde van 100 euro. De Mellebon is er, onder toezicht van N-VA-schepen 
van Lokale Economie Erwin Van Heesvelde, gekomen in samenwerking met de lokale 
raad van economie. 

Schepen Erwin Van Heesvelde: “De Mellebon kan ingeruild worden bij verschillende Melse 
handelszaken. Momenteel doen er al 18 handelaars mee en hun aantal zal zeker nog toenemen.  
De Mellenaar kan de Mellebon ook zelf aankopen en gebruiken als een geschenkbon. 

Tegelijk geeft men de plaatselijke handelaar hiermee een duwtje in de rug. Ook de gemeente zelf zal de Mellebon gebruiken als 
relatiegeschenk. Wij hopen alsvast dat de Mellebon onze lokale economie zal stimuleren!” 

De Mellebon is te koop bij de dienst Leven en Welzijn. De lijst van deelnemende handelaars vind je terug op de gemeentelijke 
website en de handelaars zijn eveneens herkenbaar via de Mellebon-sticker op de deur.

Masterplan Kouterslag in de 
praktijk 
Het Masterplan Kouterslag 
onder bevoegdheid van 
N-VA-schepen van Sport 
Frank De Vis, dat eerder 
unaniem werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad, 
werd intussen al deels in de 
praktijk omgezet.

Het inrichtingsplan voor 
de Kouterslag is modulair 
opgesteld en intussen 
werd de eerste fase 
afgerond: “Dit jaar werd de 
minigolf vernieuwd, werd 
het kunstgrasplein met 
verlichting en omheining 
aangelegd en werd de outdoor fitness, waarbij ook een paar 
toestellen voor mindervaliden geïnstalleerd”, aldus Frank De Vis. 

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 
voorzien we er een cafetaria en kleedkamers.

Melle kort
 Snelheidscontroles in Melle. 

In onze politiezone werden in 2014 ongeveer 50 % méér 
snelheidscontroles uitgevoerd dan in 2013. In Melle zelf 
steeg het aantal snelheidscontroles van 14 576 in 2013 
naar 30 016 in 2014. Binnen de zone steeg het aantal 
opgestelde processen-verbaal van 3 517 in 2013 naar  
5 327 in 2014. Dat is maar liefst een stijging met 51 %.

 Kwalitatief hoogstaande logies in Melle. 

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts heeft ook 
afgelopen jaar 1 miljoen euro subsidies verdeeld voor 
het verder uitbouwen van kwalitatief hoogstaande 
logies in Vlaanderen. “In Melle viel de vakantiewoning 
Holiday Home Edville in de prijzen met een bedrag 
van 27 571 euro”, weet schepen Frank De Vis.

 OCMW beschikt sinds kort over een 
noodwoning.

Hierin kunnen mensen gehuisvest worden die omwille 
van een noodsituatie (vb. brand, waterschade, …) 
geen dak meer boven het hoofd hebben en die (nog) 
niet kunnen verder geholpen worden door de sociale 
huisvestingsmaatschappijen.

Melse parlementsleden actief!

Op uitstap naar MechelenVele kleintjes maken één grote

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

Anne Dalemans
Gemeenteraadslid

Anne Dalemans
Gemeenteraadslid




