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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Welzijn voor alle Mellenaars

Dienst welzijn als regisseur sociaal beleid 
Waar de OCMW-raad vroeger een apart politiek 
orgaan was, maakt die nu integraal deel uit van 
de gemeenteraad. Dus net zoals er binnen de 
gemeente een dienst openbare werken bestaat, 
een dienst vrije tijd, een dienst milieu ..., is er nu 
een dienst welzijn die het sociaal beleid van de 
gemeente vormgeeft. Als regisseur van dat beleid 
zal de dienst welzijn ijveren voor een gezondere 
bevolking en voor een passende begeleiding en 
ondersteuning van zij die het nodig hebben. Met 
een exploitatiebudget van ongeveer 1 500 000 
euro zorgen we ervoor dat iedereen aan bod komt.

Gevarieerd aanbod 
Schepen Frank De Vis: “De komende weken zullen 
we het huidige aanbod evalueren. Maatregelen 
zonder meerwaarde zullen we stopzetten. Goede 
maatregelen die momenteel onderbelicht zijn, 
breiden we uit. Daarnaast zullen we ook nieuwe 

initiatieven nemen om meer variatie te brengen in 
het gemeentelijke welzijnsaanbod. Denk maar aan 
de oprichting van het Huis van het Kind, meer 
stimuli voor mantelzorg, en de toekomstige speel-
o-theek. Mooie voorbeelden zijn ook het project 
Miriam voor alleenstaande moeders en een taalpunt 
in de bib voor anderstalige nieuwkomers.”

Helpende handen welkom
Ook u kunt uw steentje bijdragen. De dienst 
welzijn is steeds op zoek naar vrijwilligers. Hebt 
u nog wat tijd en enthousiasme over? Dan kunt 
u misschien bijspringen in de Minder Mobielen 
Centrale en uw mede-inwoners tegen een onkosten- 
vergoeding naar het ziekenhuis of de dokter 
brengen. Of misschien helpt u liever door poli-
tieke vluchtelingen die legaal in Melle verblijven 
te begeleiden in hun integratieproject. Interesse? 
Neem dan zeker contact op met Frank De Vis of 
met de dienst welzijn.

De volgende zes jaar is N-VA-schepen Frank De Vis verantwoordelijk voor sport, woonbeleid en welzijn. 
Frank ziet heel wat mogelijkheden voor de dienst welzijn. Die moet er zijn voor alle Mellenaars, en zeker 
voor hen die uit de boot dreigen te vallen. Ook u kunt uw steentje bijdragen.

Frank De Vis
•  Schepen van Sport,  

Woonbeleid en Welzijn
•  frank.devis@n-va.be

De Oost-Vlaamse N-VA-kandidaten zijn klaar voor 26 mei!  
Op pagina 2 en 3 ontdekt u wie Melle vertegenwoordigt.

Geniet samen met N-VA Melle van een heerlijke vlees- of vis- 
barbecue. Volwassenen betalen 18 euro, voor kinderen bedraagt 
de prijs 8 euro. Achteraf is er een dessertbuffet en kunnen de  
kinderen zich uitleven op het springkasteel.

Inschrijven doet u via melle@n-va.be of bij onze mandatarissen. 
Betalen kan op het rekeningnummer BE82 3900 3829 6968  
van N-VA Melle met vermelding van het aantal volwassenen  
en kinderen. Vermeld zeker ook het aantal keer vlees en het  
aantal keer vis (kinder-BBQ is altijd vlees).

Zondag 30 juni - 12 uur
Studio M

Zomerse barbecue



Caroline kan al terugblikken op ruim twee jaar ervaring in het Vlaams Parlement. Daar kon  
ze haar expertise als tandarts ten volle benutten in de commissie Welzijn, Volksgezondheid  
en Gezin. Kers op de taart was de goedkeuring van haar resolutie Preventieve Mondzorg in  
november 2016. Over die resolutie zei Parlementsvoorzitter Jan Peumans in zijn afscheidsrede: 
“Het gebeurt niet vaak dat een initiatief van een individuele volksvertegenwoordiger  
zo snel, zo goed en kamerbreed wordt ondersteund.” 

Maar het werk is nog niet af. Daarom wil Caroline zich opnieuw inzetten voor de Vlaamse zorg-
verstrekkers en voor een betere zorg voor elke Vlaming. En daarvoor rekent zij op uw stem! 

Uw vertegenwoordigers in het bijzonder  
comité voor de sociale dienst

Begin januari legden Roseline Vercruysse en Brigitte De Ridder de eed af als lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. Dat comité buigt zich over de individuele hulpaanvragen in onze gemeente. 

Roseline: “Ik ben van plan om mij heel snel in te werken en  
bedachtzaam en respectvol om te gaan met elke hulpaanvraag.  
De gemeente biedt een heel scala aan mogelijkheden voor hulp 
aan. Het is belangrijk dat we met elke aanvrager een traject  
op maat uitwerken. Zo zorgen we ervoor dat we aan iedereen de 
juiste en beste oplossing aanbieden.”  
Brigitte: “Ik zal erop toezien dat iedereen die hulp nodig heeft, 

die ook krijgt. Maar tegelijk zal ik erop hameren dat bij rechten 
ook plichten horen. Wie bijvoorbeeld een uitkering en loopbaan-
begeleiding aanvraagt, zal ook duidelijk moeten aantonen dat hij 
sollicitatiebrieven verstuurt, passende jobaanbiedingen aanvaardt 
en werkt aan arbeidsattitudes via een activeringstraject.”  
Met deze twee sterke dames zal de N-VA zeker een meerwaarde 
bieden voor het sociaal beleid in Melle!

N-VA Melle bezoekt Dendermonde
Op 12 januari zette de N-VA het nieuwe jaar goed in met een feestelijke nieuwjaarsreceptie in Mechelen.  
Als voorprogramma bracht onze afdeling een bezoek aan Dendermonde. Een verslag van bestuurslid  
Brigitte De Ridder.

Met 34 leden stapten we begin januari op de 
bus richting Dendermonde, waar twee gidsen 
ons op de Grote Markt opwachtten. In het 
stadhuis konden we het prachtige interieur en 
de talrijke schilderijen van de Dendermondse  
schilderschool bewonderen. We werden er 
meegevoerd in het verhaal van het Ros Beiaard, 
de trots van elke Dendermondenaar. Het 
legendarische paard doet om de tien jaar zijn 
ronde in de stad. Op 24 mei 2020 is het weer 
zover. 

Na het stadhuis zetten we onze wandeling 
verder langs het justitiepaleis, het Zwijveke-
museum en de Ros Beiaardbeelden van Marc 

De Bruyn en Jan Desmarets. We eindigden 
met een bezoek aan het belfort en de Laken-
halle. Daar werden we meegenomen op een 
reis door het verleden van de stad: van ‘bloei-
end handelscentrum’ in de middeleeuwen tot 
‘martelaarstad’ in de Groote Oorlog.

‘s Avonds ging het dan met de bus richting 
Mechelen voor de N-VA-nieuwjaarsreceptie. 
Zo’n 5 000 leden en sympathisanten luisterden 
er geboeid naar de toespraak van voorzitter 
Bart De Wever. Het werd een geslaagd feest, 
met boeiende ontmoetingen en veel fotosessies 
met de kopstukken van onze partij.

Uw kandidaten voor 26 mei

melle@n-va.be

Caroline Croo
•  2de opvolger Kamer
•  caroline.croo@n-va.be

Na een bezoek aan Dendermonde trok 
onze afdeling naar Mechelen voor de 
feestelijke N-VA-nieuwjaarsreceptie.
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De voorbije jaren heeft Andries zich vastgebeten in dossiers als energie, klimaat,  
ondernemerschap en innovatie. Met zijn uitgesproken visie en technische kennis 
maakte hij zowel bij zijn collega’s als bij de media indruk. Zo noemde Villa Politica  
hem zelfs de “luis in de pels” van de Vlaamse energieministers. 

Als ingenieur en voormalig ondernemer vertaalt hij mee het ecorealistische verhaal van 
de N-VA naar de praktijk. De zorg voor het klimaat en de energietransitie zijn belangrijke 
uitdagingen. Wij doen echter niet aan doemdenken en blijven optimistisch. Om te gaan 
naar een omslag in het energiebeleid met een duurzame economische groei moeten we 
volop investeren in kennis, betere technologie en innovatie. Ambitieuze doelstellingen zijn 
nodig, maar niet ten koste van het draagvlak bij de burgers en de betaalbaarheid. 

Windmolens, een vloek of een zegen?
Vandaag de dag krijgen windmolens vaak de wind van voren, zo ook in Melle. Het project om in Melle twee 
bijkomende windmolens te plaatsen, beroert de gemoederen. Andries Gryffroy, Vlaams Parlementslid en 
N-VA-energiespecialist, nam deel aan een debat met de uitdagende titel: “Windmolens, een vloek of een zegen?”

Twee jonge lijsttrekkers in 
Oost-Vlaanderen op 26 mei
Voormalig Mellenaar Anneleen Van Bossuyt en Zottegemnaar  
Matthias Diependaele (beiden 39) trekken in duo naar de 
Oost-Vlaamse kiezer. Anneleen is Europees Parlementslid en  
fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Ze trekt de lijst voor  
de Kamer. Matthias is fractieleider in het Vlaams Parlement en  
schepen in Zottegem. Hij voert de lijst voor het Vlaams Parlement 
aan. Op hen kan je rekenen om het N-VA-verhaal in de praktijk  
te brengen, met een streng maar rechtvaardig migratiebeleid, een  
ecorealistische aanpak en voldoende aandacht voor de Vlaamse identiteit.

De nieuwe windmolens zouden vlak bij De Bueren komen te 
staan, het gebied waar het kasteel van kunstenaar Wim Delvoye 
is gelegen. Maar dat is een belangrijke rustplaats voor trekvogels 
en een leefgebied voor vleermuizen. De Raad van State volgde 
zijn argumenten en verklaarde de milieuvergunningen nietig. 

Wim Delvoye nam zelf ook deel aan het debat, net als John 
Vandale (EnerGent), Marc Amelinckx (Leefbare Energie Vlaan-
deren), Dirk Waelput (omgevingsambtenaar Eeklo) en Bert 
Debaecke (Open Vld). De bewogen gedachtewisseling bracht 
Andries Gryffroy alvast tot de volgende bedenkingen:

•  De zorg voor het klimaat is belangrijk. Wind is CO2-neutraal, 
maar een windmolen is dat niet. Het is een duurzame energie-
bron met troeven, maar ook met nadelen. Als de windmolen 

niet draait, zijn er immers gascentrales nodig om toch elektri-
citeit te kunnen produceren. Bovendien leeft de vraag of het 
wettelijk kader nog toereikend is. Zijn bijvoorbeeld de huidige 
regels omtrent afstanden en geluid nog geschikt wanneer wind-
turbines steeds hoger en krachtiger worden?

•  Om een breder draagvlak te creëren werkt men nu al vaak met 
‘participatie’: de burger kan mee investeren en krijgt daarvoor 
een rendement in de plaats. Maar dat is niet voldoende. Om-
wonenden krijgen onvoldoende het gevoel dat men met hun 
vragen en bekommernissen rekening houdt. Er zijn nog te veel 
klachten over het uitzicht en de geluidsoverlast. Zo verdwijnt 
het draagvlak en krijg je geen rationeel debat meer, maar een 
debat op basis van emoties. 

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd!

Uw kandidaten voor 26 mei

www.n-va.be/melle  

Andries Gryffroy
•  Plaats 6 Vlaams Parlement 
•  andries.gryffroy@n-va.be

Matthias Diependaele, lijsttrekker voor het Vlaams Parlement 
en Anneleen Van Bossuyt, lijsttrekker voor de Kamer.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 


