
Melse gemeenteschool organiseert een 
zomerschool
Gemeenteraadslid Anne Dalemans stelde in mei voor om ook in Melle zomerscholen 
te organiseren, een initiatief van minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze is tevreden 
dat het gemeentebestuur daarop ingaat.

Anne Dalemans: “Via een zomerschool 
hopen we kinderen die leerachterstand 
opliepen, ten gevolge van corona, te 
helpen de draad weer op te pikken. Ik 
ben verheugd dat er op mijn voorstel een 
positief antwoord kwam van zowel onze 
gemeenteschool als het lokaal bestuur.”

Focus op kennis én ontspanning
De zomerschool zal doorgaan op onze 
gemeenteschool tussen 9 en 20 augustus. 
Twee (jonge) leerkrachten zijn bereid om 
dat samen met twee studenten van de ho-
geschool op een ontspannende manier te 
organiseren. Er worden vijftien kinderen 
verwacht. In de voormiddag worden de 
cognitieve vakken onder de loep geno-
men, in de namiddag is er ruimte voor 
sport en spel.

De subsidie van de Vlaamse Regering 
voor dat project bedraagt 50 euro per 
kind per dag. De bij-
drage van de gemeente 
komt neer op 2.000 
euro.

Anne Dalemans
Gemeenteraadslid

Financieel extraatje voor buurtfeesten
De coronacrisis maakt het nog steeds 
moeilijk om grote evenementen te orga-
niseren. Maar er wordt wel heil verwacht 
van kleinschaligere evenementen op 
buurtniveau. Daarom krijgen buurtiniti-
atieven een extra financieel duwtje in de 
rug. “Op die manier hopen we het sociale 
leven terug op gang te brengen”, aldus 
schepen Erwin Van Heesvelde.

Het gemeentebestuur zorgt voor een 
bijkomende subsidie voor de organisatie 
van buurtfeesten tijdens de maanden 
juli, augustus en september. De subsidie 
bedraagt maximaal 400 euro. Dat bedrag 

komt bovenop de Mellebons ter waarde 
van 200 euro. 

Het bedrag moet geprefinancierd worden 
door de organisator en wordt achteraf 
terugbetaald na het voorleggen van de 
bewijsstukken. Het aanvraagformulier 
is terug te vinden in 
de brochure ‘zin in een 
activiteit in je buurt’.

Erwin Van Heesvelde
Schepen van Financiën

Beste inwoner

11 juli, de Vlaamse feestdag, biedt 
ons elk jaar de gelegenheid om onze 
Vlaamse fierheid te benadrukken, om 
ons te verheugen over onze realisaties 
en ook om wat te treuren over wat ons 
in dit Belgenland dwars zit.

Dit jaar vieren we onze Vlaamse feest-
dag in Melle jammer genoeg voor het 
tweede jaar op rij zonder traditionele 
feestelijke zitting, waar een prominente 
spreker onze leden en sympathisanten 
een positieve boodschap brengt. Digi-
taal feesten is ook al niet evident. Dus 
dan nu maar dit: een korte papieren 
boodschap via ons blad: Vlaanderen 
is onze toekomst! Vlaanderen in de 
wereld!

Via ons huis-aan-huisblad blijven 
we jullie op de hoogte houden van 
onze belangrijkste bezorgdheden en 
verwezenlijkingen. Je vindt er interes-
sant nieuws over wat er leeft bij onze 
inwoners. Maar N-VA Melle wil ook 
luisteren. Als er suggesties zijn, vragen, 
ook kritische, laat ze maar komen.

Vanaf volgend schooljaar mogen we 
hopelijk opnieuw onze ‘gewone’ en 
‘fysieke’ activiteiten hernemen. Ik kijk 
er alvast naar uit jullie dan opnieuw te 
zien. Noteer daarom nu zondag 26 juni 
2022 in je agenda voor onze jaarlijkse 
barbecue. Er zullen 300 aanwezigen 
zijn. Voor minder doen we het niet.

Chris Dauw
Voorzitter

Melle
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LED-verlichting op de terreinen van de Kouterslag 
Op het voetbalterrein van de Kouterslag werd de oude verlichting vervangen door nieuwe 
ledverlichting. “Dat past in het verleddingsplan van onze gemeente in samenwerking met 
distributienetbeheerder Fluvius”, laat gemeenteraadslid Anne Dalemans weten.

Anne Dalemans: “LED-verlichting heeft een pak voordelen. Het verbruikt tot 85 procent 
minder energie, heeft een veel langere levensduur (tot wel twintig jaar), is schok-, koud en 
waterbestendig en milieuvriendelijker. We verwachten dat al onze openbare verlichting 
overgeschakeld is op LED tegen 2030.

Uitbreiding Melse sportinfrastructuur
Door een overeenkomst met onder andere drie Melse scholen, kan onze 
gemeente haar aanbod sportinfrastructuur voor Melse clubs vergroten.

De gemeente heeft momenteel 
één sporthal in de Pontstraat en 
één sportzaal op de Kouterslag. 
De bezetting van beide zalen is 
groot. Aanvullend komt er op de 
site van onze nieuwe Parkschool 
in de Vossenstraat ook een nieuwe 
turnhal. Die wordt in september 
in gebruik genomen. De dans en 
turnclub ‘Immer Vooruit’, een grote 
en dynamische club, zal er zijn vaste 
stek hebben.

Grote vraag naar accommodatie
Schepen van Sport Frank De Vis: 
“Door de extra sportzaal komt er 
tijd en plaats vrij in de bestaande 
gemeentelijke indoorinfrastructuur. 
Maar dan nog is het aanbod niet vol-
doende. Daarom heeft de gemeente-
lijke sportdienst een overeenkomst 
afgesloten met drie Melse scholen. 
Daardoor zullen zij hun sportin-
frastructuur nu ook openstellen 
voor Melse clubs aangesloten bij de 
sportraad.”

Er zijn drie Melse scholen (SFI, 
Tuinbouwschool, College Jozefieten) 
en één instituut (Karus) die beschik-
ken over een sporthal. Die zijn na de 
lesuren en in de weekends vrij. Door 
de nieuwe overeenkomst kunnen 
clubs die aangesloten zijn bij de 
sportraad ’s avonds en in de weekend 
gebruikmaken van de overdekte 
sportaccommodatie. De gemeente 
betaalt de helft in de huur van de 
clubs.

Een mooie oplossing volgens Frank 
De Vis: “Zo is er een optimaal ge-
bruik en rendement van de overdek-
te sportinfrastructuur en wordt de 
gemeentelijke sportinfrastructuur 
daarmee ge-
spreid over onze 
gemeente.”

Frank De Vis
Schepen van 
Sport

Hoe zit het met laadpunten 
voor elektrische wagens in 
Melle? 
Transport is en blijft een belangrijk aandachts-
punt om de CO2-uitstoot te verlagen. In de 
toekomst zullen veel inspanningen gebeuren om 
de mobiliteit te verduurzamen, met onder meer 
emissie-vrije voertuigen, zoals elektrische wagens 
bijvoorbeeld. “Elektrische wagens kunnen echter 
niet zonder laadpunten”, maakt Vlaams Parle-
mentslid Andries Gryffroy duidelijk.

In Oost-Vlaanderen zijn 
er momenteel een kleine 
1.200 laadpunten, een 
vierde van het totale 
aantal in Vlaanderen. 
Het overgrote deel zijn 
gewone laadpunten, 
maar er bestaan ook een 
aantal snellaadpunten. In Melle zijn er elf publieke 
en semi-publieke laadpunten. Daarmee scoort 
onze gemeente een stuk beter dan het Vlaams 
gemiddelde.

Andries Gryffroy: “Niet slecht, maar er is toch nog 
wat werk aan de winkel. Niet alleen is de helft 
van de laadpalen niet compatibel met de andere, 
ook het gemiddelde aantal laadbeurten en opgela-
den kilowattuur per laadpunt ligt enorm laag.”

Aantal laadpunten moet vertienvoudigen
Tegen 2030 streeft men naar het tienvoudige 
aantal laadpunten. Maar dan zal er wel een oor-
deelkundige plaatsing moeten komen, 100 procent 
compatibiliteit tussen de verschillende laadpunten 
en een distributienet dat 
daarop is aangepast. En 
niet onbelangrijk: vooral 
de kostprijs moet onder 
controle blijven. Een hele 
uitdaging dus.

Andries Gryffroy
Vlaams Parlementslid

melle@n-va.be
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Dak- en gevelrenovatie van 
de Melse seniorenwoningen 
Het OCMW verhuurt elf seniorenwoningen in de Schauwe-
gemstraat. Die liggen mooi geclusterd met een clubhuis erbij. 
De woningen dateren uit 1978 en zijn dan ook aan een gron-
dige renovatie toe. Intern werden ze systematisch vernieuwd. 
Toch moet er ook een gevel- en dakrenovatie gebeuren om 
te voldoen aan de huidige EPC-waarden. Daarvoor wordt er 
samengewerkt met Farys.

Het definitieve ontwerp werd op de gemeenteraad van mei goedgekeurd. We voorzien groendaken, luifels langsheen de zuidzijde 
en muren met een witgrijze spuitkurk. We plaatsen ook enkele bomen voor de schaduw en een overdekte fietsenstalling.

De werken zouden in het voorjaar van 2022 aanvangen. De kosten worden geraamd op 
515.000 euro. De woningen worden door het OCMW verhuurd aan senioren naargelang 
hun inkomen. De gemiddelde huurprijs bedraagt 360 euro. De leden van de Vooruit-fractie 
vonden dat veel te weinig en vroegen om een duidelijke verhoging. Onze meerderheid ging 
niet in op die vraag.

Welkom KATHY en 
DANIEL!
N-VA Melle verwelkomde het afgelopen 
jaar twee nieuwe bestuursleden: Kathy 
Galloy en Daniel Descheemaeker. 
Graag laten we jullie met hen kennis-
maken.

Kathy en Daniel, van waar zijn jullie 
afkomstig?
Kathy: “Als kind van een Vlaamse 
mama en een Waalse papa ben ik geboren 
in Brussel, getogen in Waals-Brabant en 
ging ik naar school in Vlaams-Brabant. 
Een hele mengelmoes.

Daniel: “Ik ben geboren in West-Vlaan-
deren. Net zoals veel andere West-Vla-
mingen, studeerde ik aan de universiteit 
van Gent. Ik leerde er later mijn vrouw 
kennen en zo ben ik intussen bijna een 
volledige Oost-Vlaming geworden.”

Kathy: “Bij mij is hetzelfde geografische 
scenario van toepassing. Na mijn  
studies aan de KU Leuven, leerde ik op 
het werk mijn huidige vriend kennen. 
Een buffalo in hart en nieren. En dus 
ben ik hem gevolgd naar Gent.”

En toch wonen jullie niet in Gent, 
maar in Melle?
Daniel: “Dat heeft grotendeels te maken 
met de enorme vastgoedprijzen in 
Gent. Mijn vrouw en ik stelden vast 
dat het bijna onbetaalbaar was om daar 
iets te kopen. Een tweetal jaar geleden 
vonden we een prachtig huis met tuin 
in Melle-Vogelhoek. Veel groen en hele 
toffe buren.”

Kathy:  “Ook wij vonden ons vastgoed-
geluk in Melle-Vogelhoek. We wonen er 
sinds september vorig jaar. Melle is een 
zeer mooie gemeente. Rustig, en toch 
met alles wat je maar kan wensen op 
een steenworp.”

Waarom stapten jullie in het bestuur 
van N-VA Melle?
Kathy: “Het is de partij die vanuit haar 
Vlaamse bewogenheid de juiste accenten 
legt: goed bestuur voor alle inwoners, 
gezonde financiën en aandacht voor 
wie onderneemt, zonder daarbij de 
sociale dimensie en duurzaamheid uit 
het oog te verliezen.”

Daniel: “Ik was al bestuurslid van de 
N-VA in Gent. Ik vond het dan ook 
logisch dat ik mij in Melle kandidaat 
stelde voor het N-VA-bestuur. De sfeer 
is er heel goed en er is veel kennis en 

expertise aanwezig. Het grote verschil 
met Gent is dat de N-VA hier in de 
meerderheid zit. Ik heb veel respect 
voor de integriteit en de inzet van de 
N-VA-schepenen en gemeenteraadsle-
den.”

Wat is jullie blik op de toekomst?
Kathy:  “Hopelijk kunnen we straks 
weer wat meer genieten van een zorge-
loos leven en van het samenzijn met wie 
we graag zien. Wat de politieke toe-
komst betreft is het aftellen tot het land 
eindelijk de hervormingen krijgt die zo 
nodig zijn.”

Daniel: “Vanuit mijn ervaringen uit het 
beroepsleven is het voor mij duidelijk 
geworden dat het Belgische niveau niet 
werkt. België bestaat uit twee totaal 
verschillende democratieën. Het com-
promis tussen die twee levert steevast 
halfslachtige en voor Vlaanderen slechte 
oplossingen. De enige partij die daar 
iets aan kan verhelpen is de N-VA.”

www.n-va.be/melle
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Al 94 
nieuwe bossen in
Oost-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


