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N-VA Melle in de bloemetjes

Freddy Van de Putte bedanken we 
voor 40 jaar actieve gemeentepolitiek in 
Melle. Op zijn 22ste werd hij verkozen 
tot gemeenteraadslid voor de toenmalige 
Volksunie. De jonge (langharige) 
chiroleider uit Roo groeide in die 40 jaar 
uit tot een gewaardeerd en actief raadslid 
met een groot hart voor Gontrode. 
Hij was zes jaar OCMW-voorzitter 
en de afgelopen elf jaar voorzitter van 
de gemeenteraad. Freddy was altijd 
Vlaamsgezind, loyaal tegenover de 
gemaakte afspraken en non-conformist 
in zijn handelen. Maar achter elk groot 
politicus staat ook een sterke vrouw. We 
bedanken Carine, zijn echtgenote, voor 
de onvoorwaardelijke steun aan Freddy 
en voor de warme ontvangst bij die vele 
vergaderingen bij hun thuis. Het verhaal 
is nog niet ten einde, maar we bedanken 
hem nu graag al.

Doordat Elke Sleurs opnieuw naar het 
Vlaams Parlement verhuisde, moest 
haar voormalige opvolger en Mellenaar 
Caroline Croo helaas haar plek in 
Brussel verlaten. Caroline legde zich in 
het halfrond toe op een betere mondzorg 
voor kwetsbare ouderen en diende mee 
een resolutie in om mucoviscidose 
vroeger op te sporen. We willen haar 
dan ook van harte bedanken voor haar 
inzet in het Vlaams Parlement. Caroline 
is intussen weer aan de slag in haar 
tandartspraktijk in Melle en blijft zich 
actief inzetten voor de N-VA en de lokale 
afdeling. Recentelijk werd ze unaniem 
verkozen tot ondervoorzitter van de 
afdeling.

Uit een artikel van Het Nieuwsblad  
(8 april 2017) blijkt dat schepen Frank 
De Vis een uitstekend sportbeleid 
uitgebouwd heeft. Melle scoort 8,2 op 10 
op de sporttest. Met deze score behoort 
Melle mee tot de top van de regio. Een 
dikke pluim dus voor Frank De Vis en het 
gemeentebestuur.
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Jaarlijkse barbecue:  
u komt toch ook?

ZONDAG

25 juni 2017
Vanaf 12 uur

Terreinen  

Studio M

N-VA Melle nodigt iedereen uit voor haar 30ste barbecue. 
Deze keer voor het eerst op de terreinen van Studio M, zodat 
we kunnen schuilen bij slecht weer. U kan er genieten van 
een vlees- of visbarbecue (volwassenen betalen 16 euro, 
kinderen 8 euro). Achteraf is er een dessertbuffet en kunnen 
de kinderen zich uitleven op het springkasteel.

Inschrijven kan via melle@n-va.be of bij al onze mandata-
rissen. Betalen kan op rekening van N-VA Melle: BE82 3900 
3829 6968 met vermelding van het aantal volwassenen en 
kinderen en vermelding van het aantal keer vlees en het aan-
tal keer vis (barbecue voor kinderen is altijd vlees).
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Wat gebeurt er met uw geld?
De financiële toestand van Melle lijkt soms een ver-van-mijn-bed-show. Toch wil de N-VA hier graag wat 
meer toelichting over geven. Het gaat tenslotte over ons geld en de gemeente waarin we leven. 

Welk geld ontvangt de gemeente?

In vergelijking met andere gemeenten, houdt Melle het bescheiden wat betreft de fiscale ontvangsten. Maar we moeten kritisch 
blijven en durven nadenken over de belastingen. Een goed of slecht gevoel bij de hoogte en verdeling van de belastingen is afhankelijk 
van persoon tot persoon. De laatste jaren zijn de inkomsten gestegen, omdat er meer inwoners zijn in Melle en omdat het gemiddeld 
inkomen ook vrij hoog ligt. 

Wat doet de gemeente met dat geld?
Nog belangrijker dan de hoogte van de belastingen, is wat de gemeente met die inkomsten doet. Enkel zo kunt u beslissen 
of de belastingen rechtvaardig zijn of niet. Hieronder kunt u zien waar uw geld naartoe gaat: zet de gemeente in op de juiste 
beleidsdomeinen of niet? Wordt er efficiënt gewerkt?

Fiscale ontvangsten (euro/per inwoner) 2013 2014 2015
Toeslag op de personenbelasting 288 316 355
Toeslag op de onroerende voorheffing 297 306 304
Andere belastingen 63 68

Vlaamse bedrijven moeten makkelijker Europese 
onderzoekssubsidies kunnen aanvragen
Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt uit Melle wil Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma 
voor onderzoek en innovatie, bedrijfsvriendelijker maken. Zij werkte daarvoor een tienpuntenplan uit, dat 
het resultaat was van verschillende overlegrondes met Vlaamse kmo’s en grote bedrijven. 

Anneleen Van Bossuyt,
Europees Parlementslid N-VA

Anneleen Van Bossuyt: “Het tienpuntenplan moet Vlaamse bedrijven stimuleren om meer 
gebruik te maken van Horizon 2020. Vandaag gebeurt dat veel te weinig. 

Het succesvolle Vlaamse innovatiebeleid maakt dat onze bedrijven minder geneigd zijn om 
Europese subsidies aan te vragen. Al te vaak moeten zij daarbij ook een administratieve 
lijdensweg ondergaan”.

Met het tienpuntenplan wil Van Bossuyt een einde maken aan de vele gemiste 
opportuniteiten, door o.a. te zorgen voor lagere lasten, een groter budget en een strengere 
selectie om zo de uiteindelijke slaagkansen te verhogen.

 Voorzitter Chris Dauw
Heeft u bedenkingen of ideeën? Laat het weten via chris.dauw@n-va.be.

Werkingsuitgaven (euro/per inwoner)
2013 2014 2015

Algemeen bestuur 161 258 271
Mobiliteit  (verkeersborden, belijning, ...) 161 17 27
Natuur- en milieubeheer 100 98
Veiligheid (politie en brandweer) 156 162 167
Wonen en ruimtelijke ordening 26 34
Cultuur en vrije tijd (o.a. sport en jeugd) 131 118 121
Onderwijs 105 114 126
Zorg en opvang 154 143 131
*cijfers op basis van de Belfius studie 2015 en 2016.
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Vlaanderen feest

Vier 11 juli met  
Geert Bourgeois
Samen met onze buurgemeenten 
Merelbeke en Oosterzele, 
organiseert N-VA Melle op vrijdag 
7 juli een 11 juliviering in Roo-kerk 
(Geraardsbergsesteenweg 9090 Melle). 
De viering start om 19 uur met een 
toespraak van minister-president Geert 
Bourgeois en wordt afgesloten met een 
receptie met hapjes en drankjes. We 
hopen jullie allemaal te verwelkomen.

Hang de Vlaamse 
Leeuw uit
Op 11 juli vieren we het feest van de 
Vlaamse Gemeenschap. Door op die dag 
de Vlaamse Leeuw uit te hangen, willen 
we tonen dat we fier zijn op onze Vlaamse 
identiteit.

N-VA Melle zou het fijn vinden als u ook 
uw vlag uithangt op dinsdag 11 juli.

Vlaams parlementslid  
uit Melle:  
Andries Gryffroy

“Voor een gemiddeld gezin 
kan de energie-factuur 115 
euro per jaar lager.” 
(Het Laatste Nieuws, 1 maart 2017).

“Het idee klopt nochtans perfect. (…) Het 
resultaat is dat de totale energiefactuur af-
neemt.”
(De Tijd analyseerde het plan van Andries 
om de energiefactuur te verlagen en kwam 
tot hetzelfde resultaat op 2 maart 2017) 

“Wij willen vooral dat de Vlamingen een lage-
re energiefactuur moet betalen.”
(De Tijd, 3 januari 2017)

“De ambitie om de kerncentrales te sluiten in 
2025 is bijna hopeloos. Is de huidige kernuit-
stap realistisch en betaalbaar? We kunnen veel 
plannen maken, maar deze moeten we ook 
kunnen waarmaken.”
(De Metro, 31 januari 2017).

 Dorsan De Koninck
 roepnaam Sam
 geboren in Nieuwpoort
 Piloot bij de Luchtmacht tot 2005
 lijnpiloot tot 2013

Tijdens een officiële reis van de Luchtmacht naar Kigali (Rwanda), leerde ik 
mijn vrouw Dominique kennen. Zij woonde oorspronkelijk in Gentbrugge, 
maar al snel kwamen we samen terecht in Melle, op de grens met Heusden en 
Gentbrugge (John Youngestraat). We kregen een prachtige dochter Danitsa, 
die in juli afstudeert als apotheker.

Ik heb me altijd herkend in de denkwijze en aanpak van de N-VA. Door de gedrevenheid en enthousiasme van onze Melse afdeling 
en door haar stuwende kracht voor de gemeente en haar bewoners, heb ik nu beslist om mij ook aan te sluiten bij het bestuur van 
N-VA Melle. Ik zal me dan ook met veel enthousiasme inzetten voor de afdeling, onze leden en inwoners.

Welkom, Dorsan ‘Sam’ De Koninck!
Bestuurslid in de kijker:

 Inschrijven kan via nva.landvanrhode@gmail.com

 Heeft u nog geen Vlaamse leeuwenvlag en wilt u er één bestellen?  
Contacteer dan caroline.croo@n-va.be.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


