
Op naar een fusie in Melle?
De laatste jaren gingen al een aantal Vlaamse gemeenten, zoals Aalter en Knesselare bijvoorbeeld, een fusie aan. Heel wat 
gemeenten kampen met een grote schuldenlast. Daarom blijft de Vlaamse Regering fusies aanmoedigen. Wie voor 2024 een 
fusievoorstel indient, kan rekenen op een schuldovername van 200 à 500 euro per inwoner, afhankelijk van het nieuwe totaal 
aantal inwoners. Toch liggen de schulden in Melle, in vergelijking met onze buren, vrij laag.

Nu nog op vrijwillige basis
Voor alle duidelijkheid: een fusie gebeurt 
momenteel nog altijd op vrijwillige basis. 
Toch bestaat de kans dat dat in de 
toekomst van bovenaf opgelegd zal 
worden, zonder keuzemogelijkheid dus. 
Zeker een kleine gemeente zoals Melle zou 
daarvoor in aanmerking kunnen komen. 
Men gaat er namelijk vanuit dat grotere 
gemeenten efficiënt en kostenbesparend 
werken. Daardoor kunnen zij op papier 
voor een betere dienstverlening zorgen.

Maar wat denkt de Mellenaar daar nu 
over? Een peiling onder onze N-VA-
leden maakte ons al wat wijzer. Er is er een 
zekere voorkeur voor een integratie in de 
politiezone (Melle, Merelbeke, Destelber-
gen, Oosterzele) maar eigenlijk ook een 
duidelijke, gespreide interesse voor onze 
buurgemeenten, elk op zich. Opvallend is 

dat bijna niemand opgeslokt wil worden 
door Gent. Een andere vaststelling is dat 
heel wat mensen vinden dat Melle best 
gewoon Melle blijft. Een groot deel laat 
zich dus niet meeslepen in de fusiebeweging.

Argumenten pro en contra
Financiële overwegingen en schaaleffecten 
pleiten voor een fusie. Zoals al eerder 
aangehaald, voorziet de Vlaamse Regering 
in dat geval een extra subsidie. Als de kaap 
van 20.000 inwoners overschreden wordt, 
is dat financieel een interessant verhaal. 
Een fusie zorgt ook voor meer infra-
structuur en een uitbreiding van het 
sociaal, cultureel en sportief aanbod.

Wat pleit er dan tegen? Melle is op dit 
moment financieel gezond. De relatie 
tussen het bestuur en de Mellenaar 
verloopt niet in een stadsanonimiteit. 

De dienstverlening verloopt op maat en 
behoudt haar menselijke warmte. Het is 
allesbehalve een eenvoudige of evidente 
oefening. De fusiekwestie verdient overleg, 
denkwerk en discussie. 

Chris Dauw
Voorzitter

Hebt u zelf ideeën, opmerkingen of suggesties? Laat ze ons zeker weten via melle@n-va.be.

Overlast in Melle Vogelhoek
N-VA Melle informeerde, bij monde van Oost-Vlaams N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman, bij minister Gilkinet van Ecolo-Groen 
naar de overlast van de NMBS-werkplaats in Melle Vogelhoek. De minister gaf aan dat ‘de klachten daaromtrent niet algemeen 
zijn, maar steeds worden herhaald door dezelfde buurtbewoners en de klachten voornamelijk ongegrond zijn’.

Schepen van Wonen Frank De Vis: “Het hoeft geen betoog dat een drukke werkplaats als de NMBS-site hinder met zich meebrengt voor 
omwonenden in de vorm van geluids- of lichtoverlast. We proberen erover te waken dat de leefomgeving niet onnodig gehinderd wordt.”

Het is opvallend dat, kort na onze vraag aan de minister, de NMBS plots liet weten verschillende aanpassingen te zullen doorvoeren 
aan de site. Zo zal onder andere werk gemaakt worden van de verlichting, een geluidsstudie en een heraanplanting van de bermen en 
groenzone in het najaar.

Bekijk de video van de volledige vraag en antwoord op onze website of Facebookpagina!
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 april.



Bewegen in coronatijden
Schepen van Sport Frank De Vis nam het initiatief om de 
Melse publieke ruimtes beweegvriendelijker te maken door 
beweegbanken te plaatsen. “Deze bizarre tijden hebben ons 
veel afgeleerd, maar ook veel bijgeleerd”, zegt Frank. “Bewe-
ging blijft het allerbelangrijkste voor onze gezondheid.”

Onderzoekers van het onderzoeksplatform Sport zagen dat 58 
procent van de mensen die niet sportief actief waren voor co-
rona, aangeven nu meer te sporten. 55 procent van de kinderen 
beweegt daarentegen minder sinds de lockdown. Met die cijfers 
in gedachten, wilde het gemeentebestuur de Melse publieke 
ruimtes beweegvriendelijker maken. Beweegbanken zijn daar 
het ideale middel voor.

Oefeningen via paneel of app
Schepen Frank De Vis: “Een beweegbank is een meerpersoons-
zitbank met zes afzonderlijke oefenstations. Jong en oud, man en 
vrouw, mobiel en minder mobiel, iedereen kan er laagdrempelige 
oefeningen uitvoeren via een infopaneel. Je kan bovendien ook 
gebruikmaken van de gratis bewegingsapp IPitup. De banken 
zullen geplaatst worden in het sport- en recreatiepark Kouter-
slag, op het plein in de Driebunderputlaan, in Park ten Hove en 

op het plein aan de John Youngestraat.”

We zijn blij dat het grootste deel van de 
gemeenteraad enthousiast was over ons 
voorstel.

Frank De Vis
Schepen van Sport

Leegstaande handelspanden nieuw 
leven inblazen
De economische gevolgen van de coronacrisis zullen nog even 
nazinderen, niet alleen voor onze gezinnen en ondernemin-
gen, maar ook voor de Vlaamse steden en gemeenten. Een 
recent onderzoek toonde aan dat er tegen het einde van dit 
jaar maar liefst 3.000 extra handelspanden zullen leegstaan 
in vergelijking met vandaag, voornamelijk in de binnenste-
den. Dat laat Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy weten.

Andries Gryffroy: “Lokale ondernemers en ondernemende 
burgers dragen in grote mate bij tot de economische welvaart 
en sociale cohesie binnen steden en gemeenten. Net daarom is 
een bloeiende handelskern met een goede toegankelijkheid en 
een vlotte bereikbaarheid heel belangrijk voor onze Vlaamse 
economie. We moeten alles op alles zetten om de verschillende 
kernen zo aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Sfeer en beleving
De Mellenaar diende daarom in het Vlaams Parlement een 
resolutie in om de strijd tegen leegstand op te voeren. “Samen 
met een aantal collega’s vroeg ik om een ‘profploeg’ van lokale 
besturen ter beschikking te stellen. Op die manier kunnen we 
met gericht advies op maat zorgen voor sfeer en beleving.”

We vernamen intussen dat de Vlaamse 
Regering werk zal maken van het voorstel. 
Er komt ook een investeringsfonds om 
leegstaande handelspanden nieuw leven 
in te blazen.

Andries Gryffroy
Vlaams Parlementslid

Zwarte dag voor de EU
De gewezen Catalaanse premier Carles Puigdemont was al twee-
maal te gast bij N-VA Melle. In september 2018 ontvingen we hem 
als gastspreker in de kerk van Gontrode. Ook op 11 juli 2019 was hij 
aanwezig bij de 11-juli toespraak van gewezen Vlaams Parlements-
voorzitter Jan Peumans. Voor beide activiteiten kon de afdeling 
terecht rekenen op heel wat publieke belangstelling.

Intussen werd Puigdemont, samen met de twee oud ministers, ver-
kozen in het Europees Parlement. Het is onbegrijpelijk én wraakroe-
pend dat hun parlementaire onschendbaarheid recent werd opgehe-
ven door datzelfde Europees Parlement. Dat gebeurde op vraag van 
Spanje, nota bene. De voormalige vicepremier van Catalonië, Oriol 
Junqueras, kreeg zelfs een gevangenisstraf van 13 jaar voor zijn ge-
weldloze, politieke daad. Een straf die buiten elke proportionaliteit 
ligt. En toch zwijgt Europa als een graf. N-VA-Europarlementslid 
Geert Bourgeois heeft het over ‘een dag van schande en schaamte’.

melle@n-va.be
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Nieuwe openingsuren bibliotheek
Na een geslaagd 2019 was het voor onze bibliotheek bang afwachten wat 2020 zou brengen door de coronacrisis.  
De openingsuren zullen worden aangepast omwille van dezelfde reden. De nieuwe uren zijn pas van kracht als de huidige veilig-
heidsmaatregelen opgeheven worden.

Na een evaluatie van de cijfers kunnen we stellen dat, ondanks de invloed van de pandemie, het aantal bezoekers en uitleningen zich 
na de eerste lockdown gestaag heeft hersteld. Zo zitten de bezoekersaantallen bijna opnieuw op het niveau van 2018. Tegenover 2019 
is er wel nog een flinke achterstand in te halen.

Schepen van Cultuur Erwin Van Heesvelde: “De nieuwe openingsuren bieden veel perspectief om het aantal bezoekers opnieuw op te 
krikken. De uren worden eenvormiger en eenvoudiger. Ze zijn vooral ook gunstiger voor onze jeugd en de jonge gezinnen.”

De toekomstige openingsuren:

Hoofdbibliotheek Melle
Kruisstraat 2a. T: 09 210 07 80
bibliotheek@melle.be

Uitleenpost ’t Lijsternest 
Wautersdreef 25. T: 09 210 07 81
bibliotheek@melle.be

Maandag 16 – 19 uur Gesloten

Dinsdag 16 – 19 uur 16 – 18 uur

Woensdag 10 – 12 uur
14 – 19 uur

Gesloten

Donderdag 16 – 19 uur 17 – 19 uur

Vrijdag 16 – 19 uur Gesloten

Zaterdag 9 – 12 uur Gesloten

Zondag Gesloten 10 – 12 uur

Solidariteit: Mels, Vlaams én mondiaal
Op de gemeenteraad van december 2020 ontstond enige beroering. De aanleiding 
daarvoor was de goedkeuring van de subsidies van 125 euro voor vzw Komitee der 
Randgemeenten.

Een gemeenteraadslid van de oppositie 
organiseerde via sociale media zelfs een 
poll met de vraag waaraan de centen 
besteed moeten worden. Animal Trust, de 
Melse jeugd of de behoeftigen uit onze ge-
meente waren een greep uit de mogelijke 
antwoorden. Verontwaardiging uitlokken 
over zo’n bedrag voor een vzw die geen 
uitstaans zou hebben met Melle. Een knap 
staaltje van demagogie.

Verdraaiing van de realiteit
Op die manier wekte de oppositie de in-
druk dat er wel geld is voor een vzw uit de 
Brusselse Rand, maar onze eigen vereni-
gingen uit Melle in de kou bleven staan. 
Dat is uiteraard een bewuste verdraaiing 
van de realiteit. Het bedrag van 125 euro 
komt uit een totale pot van 55.000 euro, 
waarbij de Melse verenigingen vanzelf-
sprekend ruim aan bod kwamen. Onder 
meer onze jeugdbewegingen en feest- en 
jumelagecomités kregen hun deel van de 
koek.

Geen geld geven aan een vereniging 
uit de Brusselse Rand, maar enkel aan 
eigen Melse verenigingen. Dat klinkt bij 
veel mensen waarschijnlijk als muziek 
in de oren, maar getuigt vooral van plat 
populisme. Het komt absoluut ook niet 
overeen met de realiteit. Melle geeft via de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking (GROS) maar liefst 11.000 
euro aan projecten overal ter wereld. 
Daarbij komt ook nog eens 500 euro voor 
werkingskosten en een toelage van 5.500 
euro voor het Wereldfeest en Fairtrade. In 
totaal gaat er dus zo’n 17.000 euro van de 
55.000 euro subsidies naar het GROS.

De N-VA trekt de mondiale solidariteit 
van Melle niet in twijfel. Als we solidair 
zijn met mensen uit Afrika en Azië, waar-
om zouden we dan niet solidair mogen 
zijn met een vereniging vlakbij? En dat 
voor een schamele 125 euro.

Vlaams karakter van Brussel

De bescherming van het Vlaamse karak-
ter van de Brusselse Rand gaat trouwens 
heel Vlaanderen aan. Het idee van ‘le très 
grand Bruxelles’, een oude, radicale Frans-
talige eis om het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest verder uit te breiden met gemeen-
ten uit het arrondissement Halle-Vilvoor-
de, tot het arrondissement Leuven toe, is 
nog steeds niet begraven. Uit ongenoegen 
met die Franstalige expansiedrift, zijn ini-
tiatieven zoals de Gordel en vzw Komitee 
der Randgemeenten ontstaan. Dergelijke 
initiatieven verdienen dus zonder twijfel 
onze steun.

Erwin Van Heesvelde
Schepen van Cultuur

Filip De Cauwer
Bestuurslid

www.n-va.be/melle
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 

014229


