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N-VA Melle maakt werk van duurzaam mobiliteitsplan 
De N-VA wil dat Melle op vlak van mobiliteit een voorbeeld wordt voor andere gemeenten. Het N-VA- 
bestuur werkt dan ook aan een duurzaam mobiliteitsplan. We stappen af van het oude principe waarbij het  
centrum van de gemeente prioritair is. We durven vooruit denken en nemen de meest bezochte locaties  
in onze gemeente als uitgangspositie. Alleen zo kunnen we op een objectieve manier in kaart brengen  
waar de prioriteiten van de Mellenaars zich situeren. Dit masterplan zal eveneens als uitgangspunt dienen 
voor het gemeentelijk mobiliteitsplan dat volgend jaar wordt uitgewerkt. 

Snelle realisatie met beperkte financiële inspanningen
Eerst voeren we de genomen beslissingen verder uit. Nieuwe 
initiatieven laten we aansluiten bij de bestaande projecten en 
stemmen we ook af met het gewest. Als blijkt dat andere  
instanties werken moeten uitvoeren, moeten we hierop als 
gemeente anticiperen door werken indien mogelijk op hetzelfde 
ogenblik uit te voeren. Zo realiseren we projecten sneller met 
beperkte financiële inspanningen en vermijden we overbodige  
of bijkomende aanpassingen aan recent uitgevoerde werken. 

Veiligheid is prioritair 
Het hart van onze gemeente klopt niet enkel in het centrum. 
Daarom is het onze bedoeling om de meest bezochte plaatsen 
van onze gemeente in kaart te brengen (scholen, sportclubs, 
jeugdbewegingen en de middenstand). We geven prioriteit aan 
veilige verbindingswegen tussen deze punten met de nodige 
aandacht voor mensen met een beperking. We zetten ook in op 
veilige fiets- en voetpaden. 

Gelijktijdig overwegen we of ook het wegdek aan  
vernieuwing toe is. Op die manier beperken we de  
overlast voor de Mellenaars en vermijden we onnodige kosten. 

Op zoek naar een breed draagvlak
Als grootste volkspartij van Vlaanderen luisteren we niet enkel 
naar onze kiezers, maar ook naar alle Mellenaars. Samen met 
onze inwoners kunnen we heel wat creatieve en vernieuwende 
oplossingen bedenken op het vlak van mobiliteit in onze  
fantastische gemeente. Vandaar ook onze oproep om samen  
met ons na te denken over mobiliteit en uw suggesties te  
bezorgen aan koen.vandeweghe@n-va.be.

  Nieuwjaarsreceptie kartel - vrijdag 6 januari 2017 om 19.30 uur in brouwerij Huyghe

  Nieuwjaarsreceptie N-VA nationaal - 14 januari 2017 in de Nekkerhal Mechelen. 

Wij leggen een bus in. Ga je graag mee? Laat het weten via jan.oosterlynck@n-va.be. 

  Aperitiefgesprek Jan Jambon in Merelbeke 5 februari 2017  
om 11 uur in het Gilko (Kloosterstraat 19 Merelbeke) 

  Quiz N-VA Melle - 10 februari 2017 om 20 uur in het GOC Gontrode

  Bezoek aan Zonneberg - 22 januari 2017 om 10 uur

Alle info vindt u op www.n-va.be/melle

Noteer alvast in uw agenda!

“Al jullie ideeën om een 
duurzaam mobiliteitsplan 
op te maken voor onze 
fantastische gemeente zijn 
meer dan welkom.”
Bestuurslid Koen Vande Weghe

Op een  
nieuw jaar vol 

Verandering!

N-VA Melle wenst 
iedereen prettige 
eindejaarsfeesten!
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N-VA Melle herdenkt Groote Oorlog met 530 beeldjes
‘Coming World Remember Me’ herdenkt op bijzondere wijze de Eerste Wereldoorlog. Van 2014 tot 2018 
engageren mensen zich om samen 600 000 beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op 
Belgische bodem tijdens de Groote Oorlog. 

In 2018 vormen al deze beeldjes 
samen de land art installatie 
‘Coming World Remember Me’ 
op een stuk niemandsland in de 
frontzone rond Ieper. N-VA Melle 
zette alvast haar beste beentje 
voor en het voltallige bestuur 
ging langs om enkele beeldjes te 
maken. In totaal werden er in 
Melle 530 beeldjes gemaakt!

Wie is Camille Melloy?
In een zijstraat van de 
Tuinstraat bevindt zich 
‘Camille Melloyhof ’. 
Camille De Paepe, 
alias Camille Melloy, 
werd geboren te Melle 
in 1891. Zijn vader was 
schoenmaker in de 
Tuinstraat. 
In 1921 trad hij in bij de paters Jozefieten. Tijdens WO I was hij 
brancardier aan het front, waar hij zijn eerste gedichten schreef. 
Vanaf 1928 was hij leraar poësis aan het Jozefietencollege in Melle 
waarbij hij veel aandacht schonk aan de Vlaamse letterkunde van 
die tijd. Zo vertaalde hij o.a. Stijn Streuvels en Felix Timmermans 
naar het Frans. Camille Melloy stierf in 1941 als proost van de 
abdij Roosenberg in Waasmunster. Het hele archief van deze 
interbellumschrijver werd bewaard in de Waeslandia bibliotheek 
in Sint-Niklaas. Nu komt het Fonds Camille Melloy terug naar zijn 
roots in Melle en krijgt het een aparte plaats in onze bib.

Nieuws van de parlementsleden

Gemeente koopt podium voor  
verenigingen aan
Het sociale leven bruist in Melle en dit mede dankzij de steun 
van vele, enthousiaste Melse vrijwilligers uit allerlei vereni-
gingen, buurt- en wijkcomités. Zij staan steeds klaar staan om 
allerlei evenementen en kermissen te organiseren zodat onze 
Melse inwoners elkaar in een leuke sfeer kunnen ontmoeten en 
leren kennen.

Het gemeentebestuur moedigt 
deze initiatieven aan en subsi-
dieert vele activiteiten. “Maar 
in 2017 komt daar nog iets 
extra bij”, laat gemeenteraads-
lid Isabelle Poelman weten. “Er 
is nu ook geld voorzien voor de 
aankoop van een mobiel podi-
um, dat kan uitgeleend worden 
via de gemeentelijke uitleen-
dienst. Fantastisch nieuws voor 
onze verenigingen denk ik!”

Isabelle Poelman
Gemeenteraadslid

Caroline Croo vraagt aandacht voor 
mondgezondheid

De resolutie van tandarts en Vlaams Parlementslid Caroline Croo, die de Vlaamse Regering vraagt 
aandacht te besteden aan preventieve mondzorg in het Vlaamse gezondheidsbeleid en bij kwetsbare 
groepen, werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Caroline: “Personen met een beperking, met 
een andere culturele achtergrond en ouderen met grote nood aan zorg en kansengroepen vertonen 

het grootste aantal mondaandoeningen. Onderzoek bewijst dat tandvlees- en kaakbotziekten diabe-
tes én mondkanker veroorzaken. Daarom moet ingezet worden om die groepen te sensibiliseren de 

stap te zetten naar verzorging en moet de drempel om die stap te zetten dan ook naar omlaag.”

“Eerste winterprik en nu al vrees voor stroomtekort”
Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy waarschuwde in augustus al dat onze  
energiebevoorrading niet is gegarandeerd. Klassieke elektriciteitscentrales sluiten en  
verschillende kerncentrales liggen stil. Vlaanderen investeert weliswaar in extra wind-
molens en zonnepanelen. Maar als er amper zon of wind is, moeten we alternatieven 
hebben. Andries: “We kunnen ook stroom importeren, maar in Frankrijk was het 
tekort in november zo groot dat Frankrijk via ons land stroom moest invoeren uit  
Nederland en Duitsland. Ons land exporteerde dus elektriciteit. Gevolg: de prijs op 
korte termijn werd plots een stuk duurder. Wat als er terug een koude prik komt?  
Wat als in ons land tegelijk weinig zon en wind is, en geen import mogelijk? Daarom 
blijf ik Minister Marghem smeken om snel werk te maken van een energieplan, waar 
duidelijk rekening wordt gehouden met bevoorradingszekerheid.” 

Wat brengt ons het budget 2017?
In 2017 zal Melle 2,16 miljoen euro ontvangen uit het ge-
meentefonds en 7,66 miljoen euro uit personenbelastingen en 
opcentiemen op de onroerende voorheffing. Enerzijds dalen 
de inkomsten uit de personenbelasting, maar anderzijds stij-
gen de inkomsten uit onroerende voorheffing. De algemene 
gemeentebelasting wordt geraamd op 365 000 euro.

Wat betreft de investerin-
gen wenst de gemeente 
volgende projecten te 
realiseren: verdere aanpak 
Gontrode Heirweg, de 
aanleg van de parking 
Kouterslag en het voetbal-
terrein, de renovatie van 
de Finse piste, de aankoop 
van een podiumwagen en 
een vuilniszakkenauto-
maat.

Erwin Van Heesvelde
Schepen Van Financiën

Dienstverlening OCMW blijft uitbreiden
Tijdens de bespreking van de OCMW-jaarrekening 2015 werd de vraag gesteld of het niet  
verwonderlijk is dat slechts 32 procent van de uitgaven écht naar de mensen gaat. Deze  
conclusie is echter te kort door de bocht. Het OCMW is namelijk al lang geen Commissie van 
Openbare Onderstand meer. Elk OCMW betaalt inderdaad nog financiële steun en keert 
leeflonen uit (= specifieke kosten sociale dienst), maar daarnaast doet men zoveel meer! 

Zo heeft het OCMW Melle een eigen dienst kinderopvang, een poetsdienst voor senioren, een 
strijkwinkel, een dienst huishoudelijke hulp, een dienst maaltijden aan huis en nog veel andere 
diensten. Het OCMW beschikt ook over eigen bejaardenwoningen (Schauwegemstraat) en assis-
tentiewoningen. Ten slotte worden talrijke andere diensten zoals budgetbegeleiding, juridische 
en psychologische bijstand aangeboden. Daarnaast maakt men de laatste jaren ook effectief werk 
van het innen van terugvorderbare kosten en steunverleningen. Iets waar N-VA Melle enorm mee 
opgezet is! Goed besturen is namelijk ook de inkomstenzijde bewaken.

Freddy Van De Putte, OCMW-raadslid

Anneleen zet zich in voor het goede doel!
Op 15 november ontving Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt Peter Vyncke, CEO 
van de Onderneming van het Jaar 2016, en zijn echtgenote in het Europees Parlement. Zij waren 
de winnaars van de veiling ten voordele van Kom op tegen Kanker en mochten genieten van een 
etentje en persoonlijke rondleiding in het Parlement. Een dag later zette Anneleen zich in voor 
de Rode Neuzen Actie! Met zelfgebakken cupcakes verleidde ze haar Europese collega’s tot een 
bijdrage. In totaal werd er 350 euro opgehaald.

Nieuw bestuur Jong N-VA
Op donderdag 27 oktober werd het nieuw bestuur van 
Jong N-VA Rhode, de koepelafdeling voor de gemeen-
ten Melle, Merelbeke en Oosterzele, verkozen. Simon 
Lejeune werd opnieuw verkozen tot voorzitter, Hanna 
Courtijn tot ondervoorzitter. Kristof De Puydt, Sven Van 
Damme en Mellenaar  Angelique Van de Meirssche ver-
volledigen het bestuur. Heb je ook zin om mee te bouwen 
aan de toekomst in Melle en omgeving? Neem dan gerust 
contact op met simon.lejeune@n-va.be.

Ken je straat



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


