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Gefeliciteerd Anneleen!
Ja, we waren verrast toen we plots hoorden dat Anneleen Van Bossuyt Melle ging verlaten.
Maar we waren ook fier toen we hoorden dat ze in Gent, de mooiste stad van Vlaanderen,
een zeer belangrijke opdracht op zich ging nemen.
We leerden Anneleen kennen als een sterke persoonlijkheid. Na haar rechtenstudies in Gent en Rennes, en
een assistentschap aan de UGent, zette ze de stap naar de N-VA.

Eerste Vlaamse commissievoorzitter

Weinige tijd later werd ze Europees Parlementslid, waar ze een actieve rol speelt, onder meer als voorzitter
van de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming. Daarmee is ze trouwens de jongste
vrouwelijke commissievoorzitter ooit en de eerste Vlaamse commissievoorzitter.
In Melle konden we steeds een beroep doen op haar goede raad en steun. Ze was aanwezig op onze
bestuursvergaderingen en activiteiten. Gent wordt een heel interessante uitdaging. Haar optredens in de
pers tonen aan dat ze er klaar voor is. N-VA Melle is blij dat we Anneleen van zo dichtbij mochten kennen.
Van harte bedankt, Anneleen, en veel succes!

Chris DAUW,
voorzitter N-VA Melle

Van de Kruisstraat naar het station
De NMBS is volop bezig met verbeteringswerken aan het station in Melle-centrum. Perron 1 is klaar. De heraanleg van perron 2 (richting Gent) is voorzien
voor april of mei van dit jaar en zou tegen december moeten klaar zijn. De kostprijs bedraagt 300 000 euro. Hierna komen op beide perrons nieuwe zitbanken.
Toegang vanaf Kruisstraat

Vanaf dan zal u het station kunnen betreden via de Kruisstraat, langs een opening in de tunnel
die beide sporen verbindt. Dit zal de toegankelijkheid van ons station enorm verbeteren.

In onderhandeling

De gemeente wil voorts nog een hellend vlak naar perron 2. Eveneens vraagt de gemeente om de
ticketautomaat op een droge plek te plaatsen, eventueel in de tunnel. Beide mogelijkheden worden
onderzocht.

Noteer in uw agenda
Jaarlijkse barbecue: N-VA Melle nodigt iedereen uit voor haar 31ste barbecue op 24 juni, op de terreinen van Studio M. Vanaf 12 uur kunt u genieten van een aperitiefje, vlees- of visbarbecue en het dessertbuffet. Achteraf kunnen de kinderen zich uitleven op het springkasteel en de volwassenen kunnen nagenieten in onze loungebar.
Inschrijven kan via melle@n-va.be of bij al onze mandatarissen. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen 8 euro. Betalen kan op rekening van N-VA MELLE:
BE82 3900 3829 6968 met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen, alsook aantal keer vlees of vis.
11-juli-viering met Ben Weyts: Op dinsdag 10 juli viert N-VA Melle onze Vlaamse feestdag met minister Ben Weyts. Ook u bent van harte welkom! De viering vangt
aan om 18.30 uur in Roo-kerk (Geraardsbergsesteenweg 9090 Melle) en wordt afgesloten met een receptie met hapjes en drankjes. We hopen u allemaal te verwelkomen! Toegang is gratis. Inschrijven kan via melle@n-va.be.
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Van Lijsternest naar speelpark

Uitstap Lier

De werken om van Het Lijsternest een speelpark te maken gaan dit jaar van start.
N-VA-schepen Frank De Vis kijkt uit naar het resultaat: “Met 130 000 euro maken we van Het Lijsternest een ontspanningsplek voor jong en oud.”

Op 13 januari had het nieuwjaarsfeest van de N-VA plaats in de Nekkerhal te Mechelen. Naar jaarlijkse gewoonte boekte onze afdeling een bus
die vlot met enthousiaste leden werd gevuld. Als kleine gemeente zijn
wij steeds zeer goed vertegenwoordigd op deze jaarlijkse hoogdag van
de partij. Een verslag van bestuurslid Filip De Cauwer.

Bij aanvang van deze legislatuur nam het gemeentebestuur de eerste stappen om in Het Lijsternest ontspanningsmogelijkheden toe te laten. We brachten allerhande administratieve formaliteiten in orde, organiseerden overlegmomenten met de buurtbewoners en kozen de aannemers. Nu
gaan de werken effectief van start.

Eveneens naar jaarlijkse gewoonte worden
deze festiviteiten gekoppeld aan een culturele ‘vooractiviteit’, en neen, we hebben
het niet over een verantwoord ‘indrinken’
met enkele Vlaamse bieren… Dit jaar viel
onze blik op Lier, een mooie stad die te
weinig bekend is bij de meeste mensen.
Het begon met een bezoek Bruegelland
XL, de laatste Bruegellandtentoonstelling
in Lier voor de tijdelijke sluiting van het
stadsmuseum.

Schepen Frank De Vis legt uit wat we mogen verwachten:
S
 pelen: duurzame en eenvoudige speeltoestellen zoals een wip, stapstammen, een balanceerbalk en een hangmat voor mindervaliden.

 Ontspannen: een picknicktafel en lummel- en zitbanken. De open parkruimte aan de kant van

de Palmstraat kan worden gebruikt voor buurtactiviteiten en evenementen georganiseerd door
de bibliotheek.
 Natuur: alle bestaande losstaande gebouwen en constructies verdwijnen. De bestaande parkbomen blijven en worden zelfs verder aangevuld met hagen, lijsterbes, een loofgang van hazelaar en
open ruimte in het park (aan de kant van de Wautersdreef).
 Bereikbaarheid: Het Lijsternest is nog steeds bereikbaar via de Wautersdreef en Palmstraat.
Langs beide kanten worden twee overdekte fietsstallingen voorzien.
Frank DE VIS,
schepen

Na het bezoek aan het stadsmuseum
volgde een verkwikkende stadswandeling door het historische Lier. Onze
Vlaamsgezinde stadsgids wist zijn betoog
te kruiden met een aantal interessante
anekdotes. Na al dat cultureel geweld was
het tijd om de innerlijke mens te versterken in het Hof van Aragon, waar de
burgemeester van Lier ons nog speciaal
kwam begroeten. Nu geest en lichaam
waren gesterkt, konden onze leden zich
onbezorgd storten op het feestgedruis in
de Nekkerhal…
Filip DE CAUWER, bestuurslid.
 alentijnsactie: N-VA Melle heeft
V
een hart voor onze gemeente!

N-VA
MELLE IN
ACTIE:

Nationale nieuwjaarsreceptie

 ieuwjaarsreceptie kartel: warme
N
wensen en warme mensen op onze
nieuwjaarsreceptie!

Straks ook ledverlichting in de straten van Melle
Veel Vlaamse steden en gemeenten betalen te veel voor de openbare verlichting op hun wegen. Vlaams
Parlementslid Andries Gryffroy pleit daarom, in zijn voorstel neergelegd in het Vlaams Parlement, voor
een snelle overschakeling naar ledverlichting. Melle voorziet vanaf nu jaarlijks 80.000 euro om de straatverlichting zuiniger en goedkoper te maken, legt N-VA-schepen van financiën Erwin Van Heesvelde uit.
Op de Vlaamse gemeentewegen en –pleinen staan ongeveer 1,2
miljoen ‘lichtpunten’. Zij kosten de lokale overheden jaarlijks 104
miljoen euro aan energie, en 24 miljoen euro aan onderhoud. Met
ledverlichting zou de kost dalen met ongeveer 32 miljoen per jaar.
Bovendien worden de huidige ‘oranje’ lampen niet meer gemaakt
vanaf 2020. Als we die vervangen, dan kan en moet dit ook op een
slimme manier gebeuren. “We bepalen of overal wel evenveel licht
nodig is, we sturen de ledverlichting in functie van tijd en beweging,
en ledverlichting zal ook lichtvervuiling verminderen”, zegt Vlaams
Parlementslid Andries Gryffroy.
Overal omschakelen naar ledverlichting kost veel geld. “Samen met
andere gemeentes, kan Melle hiervoor samenwerken met bv Eandis
of een private partner. Belangrijk voor ons is de totale kostprijs, maar
ook de veiligheid en dat de Mellenaar moderne technologie krijg in zijn
straat”, besluit Erwin Van Heesvelde.

melle@n-va.be

Bezoek aan Lier.

Héloïse Schreel: jong en enthousiast
Zoals u op de voorpagina kon lezen, verhuist Anneleen Van
Bossuyt naar Gent en verlaat ze ons bestuur. Intussen werd
ons bestuur echter aangevuld met een nieuwe jonge kracht:
Héloïse Schreel uit Melle Centrum. Vandaag maken we nader
kennis met Heloïse.
Héloïse: “Als prille kiezer merk ik dat er in mijn vriendenkring zeer weinig
voeling is met de politiek, maar zelf voel ik de drang om niet aan de zijlijn
te blijven staan. Ik wil een actieve rol spelen en proberen om mee te werken
aan het beleid. Op die manier hoop ik mijn leeftijdsgenoten aan te spreken
en hen meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeente.”

Erwin VAN HEESVELDE,
schepen van Financiën

Andries GRYFFROY,
Vlaams Parlementslid

“Het programma van de N-VA sluit het meeste aan bij mijn overtuigingen,
vandaar de keuze om lid te worden van het bestuur van N-VA Melle.” Haar
jonge leeftijd vormt hier geenszins een bezwaar. “Wat ik als 18-jarige mis
aan levenservaring, vang ik volledig op met mijn jeugdig enthousiasme en
inzet!”, voegt Héloïse nog toe.

Veilig thuis in een welvarend Melle
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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