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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste wensen voor 2020

Meer dan 1,5 miljoen extra voor Melle  
dankzij de Vlaamse Regering
De kersverse Vlaamse Regering ondersteunt de lokale besturen. “Dat is ook goed nieuws voor Melle.  
Het gemeentebestuur ontvangt de komende jaren 549 475 euro extra en er is ook een subsidie van  
1 146 425,79 euro voor onze gemeentelijke basisschool”, weet Vlaams volksvertegenwoordiger en  
energiespecialist Andries Gryffroy uit Melle. 

De Vlaamse gemeentebesturen staan voor grote uitdagingen.  
Ze krijgen meer verantwoordelijkheden en kunnen daarbij gelukkig 
rekenen op de Vlaamse Regering. In het totaal krijgen de lokale 
besturen de volgende vijf jaar 1,33 miljard euro aan extra middelen. 

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde  
‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenaren- 
pensioenen over en geeft de gemeenten extra budget voor hun 
open ruimte. Naast die bijkomende financiering blijft ook het  
gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze  
steden en gemeenten, elk jaar met 3,5 procent groeien.

Vlaanderen zorgt voor Melle
“Het extra geld geeft ons meer slagkracht om te investeren  
in mensen en infrastructuur”, licht Andries Gryffroy toe.  

“Dat is in het voordeel van alle 
Mellenaars.”  
 
En ook voor de nieuwbouw van 
de gemeentelijke basisschool  
met lager en kleuteronderwijs  
is er goed nieuws. Minister  
Ben Weyts voorziet daarvoor  
een eenmalige subsidie van  
bijna 1 150 000 euro. “Vlaande-
ren zorgt voor Melle”, besluit hij.

Een energiebewuste gemeente
Ook de gemeente gaat bewuster om met energieverbruik. Het bestuur nam recent de verlichting van de gemeentelijke gebouwen onder 
de loep. We onderzochten of de verlichting in de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger kan door om te schakelen naar ledverlichting. 
Daarnaast denken we ook aan zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Met 45 zonnepanelen kan ruim 23 procent van het actuele 
verbruik gegenereerd worden. Op tien jaar tijd zouden de panelen zichzelf terugverdienen. De gemeente zal de zonnepanelen financieren 
met eigen middelen.

  Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy wil met de extra 
Vlaamse middelen investeren in mensen en infrastructuur.

Familienamiddag kartel N-VA – CD&V 
Zaterdag 22 februari om 14.30 in Studio M (Molenweg, 9090 Melle) 

We verlaten de traditionele nieuwjaarsreceptie en maken er een gezellige familienamiddag van. 
Naast een toast op het nieuwe jaar, voorzien we heel wat randanimatie voor de kinderen, zoals 
een springkasteel, pannenkoeken en grime.

Noteer in
uw agenda
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Getuigenis van een jong Mels gezin

Waarom kiezen voor de N-VA?
Kathleen Dalle en John De Blieck vroegen recent een lidkaart aan van de N-VA en maken nu deel uit 
van het bestuur van N-VA Melle. We gingen met hen in gesprek over hun drijfveren.

Hoe kwamen jullie op het idee om jullie politiek te engageren?
“Als jong gezin met twee kinderen van 4 en 2,5 jaar oud vinden we het belangrijk om het land waarin we wonen opnieuw 
gezond te maken. Al vele jaren zien we dat politici daar maar niet in lijken te slagen. Politiek interesseert ons allebei. Die 
interesse bracht ons, tussen het verversen van de luiers door, al meermaals tot discussies over hoe het beter zou kunnen.

Zoals vele Vlamingen slaakten we dan uiteindelijk gewoon een zucht en legden we ons bij de situatie neer. Tot we bijna 
gelijktijdig de zin uitspraken: “En als we nu eens proberen er zelf iets aan te doen?” Op dat moment besloten we om waar 
we kunnen mee te helpen met de ‘verandering’.”

Vanwaar jullie keuze voor de N-VA?
“De eerste stap was een partij zoeken die zo goed mogelijk bij ons politiek gedachtegoed aansluit. Al snel werden de  
extremen zowel links als rechts afgevoerd. Bleven over: de traditionele partijen en de N-VA. Maar de traditionele partijen 
bakken er al jaren niks van, integendeel. Dus bestudeerden we het programma van de N-VA, zowel plaatselijk als federaal.

Zijn we akkoord met alles wat de partij zegt of voorstelt? Neen, maar dat hoeft ook niet. 80 procent leek ons ruimschoots 
voldoende om onze lidkaart aan te vragen en zo de eerste stap te zetten richting politiek engagement. Want op alles kritiek 
geven en niks ondernemen om het te veranderen, is al te gemakkelijk. Helaas is dat een typisch Vlaamse houding.”

En in die houding willen jullie verandering brengen?
“We hebben de indruk dat de hardwerkende Vlaming altijd 
bereid is om politieke beslissingen te evalueren en te bekriti-
seren. Maar nadien volgt meestal een gelaten ‘och ja’ en gaat 
hij gewoon weer over tot de orde van de dag. Zo willen wij 
niet zijn. En dat willen wij ook niet voor onze kinderen.

Maar heel lang ontbrak het ons aan de moed om de stap 
richting politiek te zetten. Wat zouden onze familie,  
vrienden, kennissen, collega’s ervan denken? De actualiteit 
bracht ons uiteindelijk op andere gedachten.  
 
Als studenten elke donderdag durven te betogen voor het 
milieu en als vele partijvoorzitters zich niet schamen om  
absurde eisen te stellen voor een regeringsdeelname, wat 
houdt ons dan tegen? Waarom zouden wij dan niet  
uitkomen voor onze politieke voorkeur en ons steentje  
bijdragen?”

Hoe verliep het eerste contact met N-VA Melle?
“We hadden een heel aangenaam en interessant gesprek met de plaatselijke voorzitter. Dat overtuigde ons nog meer.  
Daarna heeft het hele bestuur ons heel goed opgevangen. We waren aangenaam verrast over de diversiteit binnen  
N-VA Melle. De kennis en ervaring van de bestuursleden gaan veel verder dan alleen het politieke. Iedereen wordt er  
bovendien gewaardeerd voor zijn kunnen en kennen.

We zijn misschien nog nieuw, maar we hebben nog geen seconde spijt gehad van onze beslissing. Integendeel,  
na de kennismaking zijn we nog meer gemotiveerd en vastberaden om deze nieuwe weg te volgen. Hopelijk ook  
samen met heel wat andere inwoners!”

  Kathleen en John hebben nog geen seconde spijt gehad van 
hun beslissing om het lokale N-VA-bestuur te versterken.
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Melle blijft aangesloten bij 
intercommunale Verko
Onze gemeente blijft voor de ophaling en verwerking  
van huisvuil aangesloten bij intercommunale Verko, 
samen met nog acht andere gemeenten. Dat besliste 
de gemeenteraad in oktober.

Minder papier en karton, meer pmd
Verko haalde in Melle in 2018 441,2 kilogram huishoudelijk 
afval per inwoner op, waarvan 120,7 kg restafval. Van alle bij 
Verko aangesloten gemeenten wordt er in Melle het minst  
restafval opgehaald. 

Door onder meer de toenemende digitalisering daalt de  
opgehaalde hoeveelheid papier en karton jaar na jaar.  
De gemeenten krijgen voor die hoeveelheid een vergoeding,  
die voor Melle in 2018 ongeveer 30 000 euro bedroeg. 

De opgehaalde hoeveelheid pmd-afval stijgt daarentegen al 
een aantal jaren. Die stijging zal nog toenemen met de nieuwe 
p+md-zakken, waarin u alle huishoudelijke plasticverpakkingen  
mag verzamelen. Gevolg is natuurlijk ook dat het aandeel rest-
afval wellicht nog meer zal dalen, met ongeveer 8 kilogram per 
inwoner.

Rekeningen die kloppen
Heeft Verko na verloop van een jaar een tekort, dan passen de 
aangesloten gemeenten dat bedrag bij. Is er een overschot, dan 
betaalt Verko dat terug aan de gemeenten. Verko maakt voor alle 
duidelijkheid géén winst, want dat mag niet.

De gemeenten halen uiteraard ook inkomsten uit de huisvuil- 
ophaling en -verwerking, door bijvoorbeeld de verkoop van 
huisvuilzakken, van papier en karton en de opbrengsten van 
het recyclagepark. Maar de kosten voor de huisvuilophaling en 
-verwerking en voor het recyclagepark zijn véél hoger dan de in-
komsten. De tekorten worden – met de nodige omzichtigheid –  
aangevuld met belastinggeld.

Wist u dat …
•  Verko in 2018 in Melle een totaal van 2 225,60 ton afval ophaalde (gft, restafval, grofvuil, hout, snoeihout en metalen)?

•  de huisvuilwagens op eigen geproduceerd biogas rijden?

•  Verko in 2018 in totaal 35 816 ton gft, groenafval en bermmaaisel composteerde? Ongeveer 7 procent daarvan is afkomstig uit Melle.

•  Verko over een eigen composteerinstallatie beschikt? 

•  Verko sinds 2011 een zonnepanelenpark heeft op de site van de oude stortplaats in Appels (Dendermonde)? Er staan maar liefst  
14 640 panelen.

Jan Peumans en Carles Puigdemont in Melle
Op 10 juli 2019 mocht N-VA Melle Jan Peumans, voormalig voorzitter van het Vlaams Parlement,  
verwelkomen in een overvolle Sint-Bavokerk te Gontrode. Ook Carles Puigdemont was, voor de tweede  
keer, te gast in Melle. Twee rebellen pur sang waren zo aanwezig op onze 11 juliviering.

De voormalige Catalaanse minister-president kwam als eerste aan het woord 
en had het over de strijd die hij voert, niet alleen voor een vrij en democratisch 
Catalonië, maar ook voor een democratisch Europa. 

Daarna gaf de nestor van onze partij Jan Peumans tekst en uitleg bij zijn boek 
Jan Peumans, een zachte anarchist. Het werd een geanimeerde uiteenzetting,  
vol sappige anekdotes uit zijn politieke carrière en persoonlijk leven. Een tegen-
draadse, maar steeds authentieke stem die nog steeds zijn waarde heeft binnen 
de N-VA.

Na zijn gesmaakte uiteenzetting konden de aanwezigen napraten met een glas 
bier of wijn. Wie dat wou, kon het boek aankopen en laten signeren door de 
‘zachte anarchist’ zelve.

Waarom kiest Melle opnieuw voor Verko?
Tweewekelijkse huisvuilophaling en mogelijkheid tot afleveren  
huisvuil op containerpark

Geen stockage thuis maar steeds toegankelijke glasbollen

P+MD-zakken

Omhaling grofvuil en snoeiafval

Inzet mobiele camera’s tegen sluikstort

Eigen composteerinstallatie en huisvuilwagens op eigen  
geproduceerd biogas

Verbeterde communicatie bij hinder
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