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MELLE

anne.dalemans@n-va.be
John Youngestraat 25, 
Vogelhoek

•  Weduwe van Lucas 
Vervoort

•  Moeder van drie  
volwassen kinderen  
en oma van een  
pasgeboren tweeling

•  Dierenarts
•  Mantelzorger

Veilig thuis in een welvarend Melle

Opnieuw zes jaar goed bestuur
Bij de jongste verkiezingen bevestigde de Mellenaar het vertrouwen 
in het kartel N-VA/CD&V. Met 11 zetels op de 21 behoudt het 
kartel de meerderheid in de gemeenteraad. De N-VA behoudt 
haar vijf zetels. De vruchtbare samenwerking van de laatste  
twaalf jaar wordt dus verdergezet. 

We trokken met een ambitieus programma naar de kiezer en 
zullen dat nu met veel inzet uitwerken. De kernlijnen? Een goed 
bestuur voor alle Mellenaars, met correcte financiën en een  
sociaal gelaat, bijzondere aandacht voor duurzaamheid,  
veiligheid en mobiliteit en aandacht voor wie onderneemt.

Met de aanvang van de nieuwe legislatuur nemen we ook  
afscheid van enkele aftredende mandatarissen. Isabelle Poelman 
heeft zich de afgelopen jaren met veel overtuiging ingezet voor 
Melle, maar was om persoonlijke redenen geen kandidaat meer. 
Bedankt, Isabelle! Ook Dirk De Paepe en Marc Van De Meirssche 
bedanken we voor hun jarenlange inzet in de OCMW-raad. 

Vanaf 2019 zullen vijf N-VA-mandatarissen uw stem  
vertegenwoordigen in het gemeentebestuur:

Frank De Vis
Schepen van Welzijn,  
Sport en Woonbeleid

frank.devis@n-va.be
Driesstraat 101 bus 203, 
Centrum (Dries)

•  Gehuwd met Tine  
Vanlauwe

•  Vier kinderen en vier  
kleinkinderen

•  Kinesitherapeut

Ik bekijk de toekomst 
positief en zal ervoor  
zorgen dat het Melle 
van morgen een  
góéde morgen krijgt!

Erwin Van Heesvelde
Schepen van Cultuur, 

Financiën en Lokale Economie

erwin.vanheesvelde@n-va.be 
Brusselsesteenweg 301, 
Centrum

•  Gehuwd met Caroline  
Croo

•  Vader van drie  
volwassen zonen

•  Apotheker

Ik wil een frisse wind 
voor Melle door  
kernversterking,  
gezonde financiën  
en een heroplevende 
lokale economie. Melle 
wordt zo een moderne 
voorbeeldgemeente.

Freddy Van De Putte
Voorzitter gemeenteraad

freddy.vandeputte@n-va.be 
Potaardestraat 1,  
Gontrode

•  Gehuwd met Carine 
Depoorter

•  Twee kinderen en twee 
kleinkinderen

•  Hevig supporter van KAA 
Gent

In de politiek mag en 
moet men dromen, 
maar nuchterheid en 
realiteitszin komen ook 
van pas. Ik zal erop 
toezien dat Gontrode 
de groene long van de 
gemeente blijft.

Anne Dalemans
Gemeenteraadslid

Mijn ervaring uit het 
bedrijfsleven zet ik 
graag in voor mijn 
gemeente: een  
duurzaam Melle, klaar 
voor de toekomst.

Kelly Dermul
Gemeenteraadslid 

kelly.dermul@n-va.be
Brusselsesteenweg 435, 
Centrum (Appel)

•  Werkt voor de N-VA in 
Brussel

•  Gehuwd
•  Houdt van reizen, lekker 

eten, wandelen met de 
hond en bootcamps

Steeds rechtuit, constructief 
en zonder de mensen zomaar 
naar de mond praten. Zo sta 
ik in het leven en zo doe ik 
aan politiek. Mijn focus ligt 
op het openbaar domein, 
ontspanningsmogelijkheden 
en het verkeersbeleid.
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Inschrijven kan via melle@n-va.be

Op 12 januari verwelkomt Bart De Wever alle 
N-VA-leden op de traditionele nieuwjaarsreceptie 
in de Nekkershal te Mechelen. Het is ook een 
traditie geworden dat de Melse N-VA een bus inlegt 
en zorgt voor een cultureel programma in de 
namiddag. Na het succes in Lier vorig jaar kiezen 
we nu voor Dendermonde:

13.30 u.: vertrek aan het station in Melle-Centrum
14 u.: themawandeling met gids in Dendermonde
17 u.:  gezellig tafelen in een Dendermonds 

restaurant
19 u.: vertrek naar Mechelen
20 u.: N-VA-nieuwjaarsfeest in Mechelen 
24 u.: terugkeer naar Melle

N-VA Melle wil 
speel-o-theek
Sinds kort kunt u in de Melse bibliotheek 
naast boeken, cd’s en dvd’s ook gezelschaps-
spelen ontlenen. Een mooi initiatief dat 
enthousiast werd onthaald. Daarom stelt 
raadslid Kelly Dermul voor om de bib nu 
ook uit te breiden met een speel-o-theek. 

Kelly Dermul: “Een speel-o-theek past 
perfect binnen het duurzame beleid dat de 
gemeente wil uitdragen. Veel gezinnen hebben 
speelgoed dat nog in goede staat is, maar 
waarmee niet meer gespeeld wordt. Als ze dat 
aan de speel-o-theek schenken, kunnen alle 
Melse kinderen ervan genieten.

Bovendien helpt een speel-o-theek in de 
strijd tegen kansarmoede. In ruil voor een 
kleine bijdrage krijgen gezinnen die het 
moeilijker hebben een gevarieerde selectie 
speelgoed ter beschikking. Ze kunnen in de 
speel-o-theek ook kennismaken met mede- 
Mellenaars. Ook de sociale voordelen zijn dus 
niet te onderschatten.”

Twee flitscontroles per week in Melle
Sinds begin dit jaar werden er in Melle al 82 flitscontroles gehouden. Gemiddeld 
vond er zo om de 3,5 dagen een controle plaats. “Dat past binnen het strenge 
maar realistische beleid van het gemeentebestuur”, zegt Anne Dalemans.

Ze licht toe: “Momenteel gebeuren er al politiecontroles en controles via  
anonieme politiewagens. In de toekomst willen we het aantal controles nog fors  
verhogen door te investeren in mobiele flitspalen.” Uit de resultaten van de politie-
zone blijkt dat controles effectief helpen: hoe meer controles, hoe minder inbreuken 
en hoe minder ongevallen met letsels.

Meer tijd om energieprestatieverslag 
in te dienen
Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy zorgt ervoor dat wie bouwt of renoveert 
meer tijd krijgt om het definitieve EPB-verslag (Energieprestatie en Binnenklimaat) 
van de woning in te dienen.

Wie een huis bouwt of renoveert, was tot nu toe verplicht om ten laatste zes maanden 
na de verhuis of na het einde van de werken een EPB-verslag in te dienen. Maar veel 
gezinnen wachten niet tot de werken volledig achter de rug zijn en verhuizen al van 
zodra de nieuwe woning voldoende bewoonbaar is. Het Vlaams Energieagentschap 
baseert zich op het EPB-verslag van dat moment, ook al moeten er nog werken ge-
beuren en voldoet het huis daardoor nog niet volledig aan 
de energie-eisen. Die gezinnen krijgen daardoor een hoge 
administratieve boete. Zuur verdiend geld dat beter naar 
de afwerking van de woning kan gaan. 

Daarom deed Andries Gryffroy een voorstel om de termijn 
voor indiening te verlengen: voor nieuwbouw naar 12 
maanden, voor renovatie naar 60 maanden. Andries: “De 
wijziging werd recent gestemd in het Vlaams Parlement 
en is van kracht vanaf 2019. Minder stress en kopzorgen 
dus voor wie zijn pas aangekochte woning grondig wil 
renoveren of een nieuwe woning wil bouwen.”

Ga mee naar het N-VA-nieuwjaarsfeest!

Andries Gryffroy, 
Vlaams Parlementslid

WORD LID VAN ONS BESTUUR

Bent u N-VA-lid en wenst u actief mee te werken aan een mooier Melle? Stel u dan kandidaat en neem deel aan onze 
bestuursverkiezingen. Toon uw interesse via melle@n-va.be
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Carles Puigdemont in Melle 
Op 7 oktober bracht Carles Puigdemont, de Catalaanse president in ballingschap, een bezoek aan onze afdeling. 

Voorzitter Chris Dauw verwelkomde de 
president en zo’n 120 toehoorders luisterden 
aandachtig naar zijn pleidooi. Puigdemont 
pleitte voor de vrijlating van de negen 
gevangen Catalaanse politici en voor een vrij 
en democratisch Europa waarin Catalonië 
thuishoort. Hij dankte Vlaanderen voor de 
onvoorwaardelijke steun aan zijn land en zei 
die nooit te zullen vergeten.

Amnesty International zwijgt
Eerste schepen Frank De Vis maakte van de 
gelegenheid gebruik om een brief voor te lezen 
naar Amnesty International Vlaanderen. 
Daarin verwees hij naar het ontstaan van 
Amnesty International. Een Britse advocaat 
richtte de organisatie in 1961 op uit veront-
waardiging over de veroordeling van twee 
Portugese studenten die een toost uitbrachten 
op de vrijheid van hun land. 

57 jaar later worden democratisch verkozen politici in buurland Spanje gevangen gezet omdat ze, na reglementaire verkiezingen,  
de vrijheid voor hun land uitroepen. Dat het bij Amnesty International nu oorverdovend stil blijft, kan schepen Frank De Vis niet  
begrijpen. Hij riep de organisatie dan ook op om de gebeurtenissen in Spanje alsnog grondig te onderzoeken.

Melle steunt de afschaffing van taalfaciliteiten in Ronse
De taalfaciliteiten in Ronse bevorderen de integratie allerminst. Bovendien blokkeren ze een gemeente- 
fusie, met belangrijke financiële gevolgen voor Ronse. Melle steunt Ronse dan ook bij zijn vraag tot  
afschaffing van de taalfaciliteiten.

Bij het vastleggen van de taalgrens in 1962 kreeg een tiental 
gemeenten en steden zogenaamde ‘taalfaciliteiten’. De bedoeling 
was om het daar voor de taalminderheid – tijdelijk – makkelijker 
te maken om te integreren. Maar ondertussen gelden de faciliteiten 
nog steeds en ze werken de integratie vooral tegen. Zo ook in 
Ronse. Wie gebrekkig Nederlands spreekt, loopt er kansen mis 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. 
 

Nu blijkt bovendien dat Ronse door die taalfaciliteiten niet kan 
fusioneren. Bij een fusie krijgen gemeenten een schuldkwijt-
schelding, en dus mist Ronse zo de kans op een kwijtschelding 
van 13 125 000 euro. Ronse vraagt daarom aan alle Vlaamse  
gemeenten om solidariteit te betuigen met de motie tot afschaffing 
van de taalfaciliteiten. Melle gaat graag op die oproep in. Het 
kartel N-VA/CD&V keurde op de gemeenteraad de motie goed.

Een goed bestuur voor alle Mellenaars, daar gaan we voor. Maar onze afdeling wil zich ook inzetten voor 
vooruitgang buiten onze gemeentegrenzen. Twee voorbeelden illustreren dat: het recente bezoek van Carles 
Puigdemont aan Melle en onze solidariteit met Ronse, dat af wil van de overjaarse taalfaciliteiten.

Carles Puigdemont, Catalaanse president 
in ballingschap, op bezoek bij N-VA Melle.

Ook buiten de gemeentegrenzen zet N-VA Melle zich in



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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