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Beste inwoner
Er staat een en ander te gebeuren
in onze gemeente Melle. We worden
onderdeel van een regio. Maar wat
betekent dat concreet? Zullen we
tevens opgaan in een fusie van
gemeenten, en welke?
Het lokale kiesstelsel werd onlangs
hervormd: er is geen opkomstplicht
meer, de lijststem verdwijnt, nieuwe
regels voor de keuze van de burgemeester.
Maar laat ons ondertussen vooral niet
vergeten dat onze bestuurders permanent voor interessante inhoudelijke
opdrachten staan.
De N-VA is in Melle een sterke beleidspartij die een positieve, aangename
samenleving wil realiseren met veel
aandacht voor een actief groenbeleid,
gezonde ﬁnanciën, een efﬁciënt
bedrijfsklimaat en een waar sociaal
beleid.
Dit jaar bestaat de N-VA twintig jaar!
Hoeft het herhaald dat er vanaf het
begin voor alle beleidsniveaus naast
het communautaire, uitdrukkelijk
thema’s als goed bestuur, milieu, onderwijs, werkgelegenheid, migratie en
integratie benadrukt worden? In ons
huis-aan-huisblad berichten we daar
graag over, al blijven er ook nog een
aantal zaken onbeantwoord.

Chris Dauw
Voorzitter

Ook onze partijleden werden niet vergeten.
Zij mochten als attentie een ﬂesje Vlaamse
Leeuw Tripel in ontvangst nemen. Proost!

11 juliviering groot succes na
jaar afwezigheid
Eindelijk konden we onze Vlaamse feestdag vieren zoals we het
gewoon zijn. Het werd een editie met een massale opkomst.
Een volgelopen Gemeenteplein genoot van het voorprogramma.
Dat werd gebracht door ‘The Mellvids’, met hun gekende swingende
nummers. Niemand minder dan Gunther Neefs nam de hoofdact
voor zijn rekening. Hij bezorgde de aanwezige Mellenaar een
onvergetelijke avond met verschillende Nederlandstalige nummers
uit zijn uitgebreid repertoire.
Alles verliep uiteraard volgens de geldende
coronamaatregelen. Iedereen was het erover
eens: deze elfjuliviering was een voorsmaakje
van een spetterende zomer en de start van een
nieuw cultureel seizoen.
Erwin Van Heesvelde
Schepen van Financiën, Cultuur en Economie
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NMBS voert saneringswerken uit in omgeving Vogelhoek
Afgelopen zomer startten de saneringswerken op de NMBS-site in de Vogelhoek. Die gronden zijn verontreinigd ten gevolgde
van een voormalige tankinstallatie waarbij er olie in de grond terecht kwam. Schepen van Wonen Frank De Vis: “De gronden
moesten dringend gesaneerd worden. Zonder actie zouden ook de naburige tuinen van de omwonenden verontreinigd worden.
Dat willen we als lokaal bestuur absoluut vermijden.”
Concreet wordt er verontreinigde grond
afgevoerd en nieuwe grond aangevoerd.
De gemeente ijverde er bij de NMBS voor
om die aan- en afvoer te regelen via het
spoor. Op die manier is de impact op de
omgeving zo laag mogelijk. De NMBS wou
echter niet ingaan op die vraag.

situatie toch leefbaar blijft en de impact
op de omgeving zo minimaal mogelijk.

En met resultaat:
• De lasten zullen verdeeld worden
over Melle én Gent. De afvoer van de
vervuilde grond gebeurt via Gent, de
aanvoer van de nieuwe gronden via
Melle.
Twintigste-eeuws transport
• De aanvoerlijn naar de NMBS-site
N-VA-voorzitter en omwonende Chris
werd zo kort mogelijk gehouden:
Dauw: “We zien met ontzetting dat de
vrachtwagens zullen de grond aangrootste vervoermaatschappij van het land
leveren via een traject van 800 meter
niet in staat is, of niet bereid is, om anno
doorheen de Wautersdreef en de
2021 met eigen vervoer grond aan- en af
Guido-Gezellelaan.
te voeren op een maatschappelijk ver• Geen transport tijdens de schoolspits,
antwoorde en duurzame wijze. En dat ze
evenmin tijdens de nacht.
dat op zijn twintigste-eeuws wel doet via
• Er worden verkeerslichten geplaatst
transport over de weg door dicht beaan het kruispunt
woonde woonkernen. Ik vraag me oprecht
Wautersdreef-Merelbekestraat om
af wat de Ecolo-Groen voogdijminister
conflicten tussen de vrachtwagens en
van de Spoorweg hiervan vindt? Tenzij
voetgangers/fietsers zo veel mogelijk
het hem koud laat wat er in dit deel van
te vermijden
Vlaanderen met het milieu gebeurt.”
• Vrachtwagens mogen maximaal 30
km/u rijden.
Situatie leefbaar houden
• Geen gevaar voor geparkeerde wagens in
De gemeente voerde harde onderhandelinde betreffende straten.
gen met de NMBS om de oorspronkelijke
plannen bij te sturen zodat de mobiliteits-

De werken worden voorzien van de
zomer van 2021 tot de zomer van 2022.
Gedurende die periode wordt er gedurende
29 weken transport ingepland.

N-VA Melle is er voor u!
Van links naar rechts: Caroline Croo, Andries Gryffroy, Freddy Van de Putte, Anne Dalemans, Johan Bosman, John De Blieck, Eddy D'Hondt,
Erwin Van Heesvelde, Daniël Descheemaeker, Filip De Cauwer, Frank De Vis, Ben Eeckhout, Kathy Galloy, Kathleen Dalle, Chris Dauw,
Brigitte De Ridder, Héloise Schreel, Ward Manssens, Roseline Vercruysse.
*Kelly Dermul, Bjorn Delbeecke en Sven De Groote waren afwezig.

melle@n-va.be
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Vlaamse Regering maakt zonnedelen mogelijk
In 2015 diende ons Mels Vlaams Parlementslid, Andries Gryﬀroy, een conceptnota in over het innovatief delen en financieren
van zonne-energie. De insteek van de conceptnota was de volgende: mogelijk maken dat mensen die zelf geen zonnepanelen
kunnen plaatsen, toch van zonne-energie kunnen genieten.
Andries Gryffroy: “Niet alle burgers kunnen zonnepanelen installeren. Sommigen hebben een dak dat verkeerd is georiënteerd, anderen hebben er de
middelen niet voor of wonen in een appartement.”
Bijna zes jaar na het indienen van dit voorstel, wordt het in de praktijk omgezet. De Vlaamse Regering keurde immers de nodige besluiten goed waarmee
vanaf 2022 het concept zonnedelen effectief mogelijk wordt.
Stroom delen met vrienden en familie
Concreet: wie zonnepanelen heeft en niet al zijn stroom op dat moment verbruikt, kan die in de toekomst doorgeven naar familie, vrienden of buren en
dat gratis of tegen een zelf bepaalde prijs. Vanaf begin volgend jaar 2022 kan
er bovendien gestart worden met het energiedelen binnen collectieve gebouwen, zoals appartements- of kantoorgebouwen.
Een grote stap vooruit dus richting de uitbouw van lokale energiegemeenschappen!

Andries Gryffroy
Vlaams Parlementslid

Weetjes over afvalophaling en verwerking in Melle
• In Melle bedroeg de totale hoeveelheid afval per inwoner 475,3 kilogram. Ruimschoots
onder het gemiddelde van de bij Verko aangesloten gemeenten, namelijk 491,6 kilogram.

Nieuws uit de
politieraad

• Van de negen bij Verko aangesloten gemeenten werd er in Melle per inwoner het minst
restafval opgehaald, zo’n 111,2 kilogram per inwoner.
• Voor Melle werd 0,29 kilogram gemeentevuil per inwoner opgehaald. Dat is afval dat
wordt ingezameld op publieke plaatsen.
• 12.333 inwoners bezochten het recyclagepark in Melle. Een dalende trend die trouwens
in nagenoeg alle recyclageparken in Vlaanderen opvalt.
• Vorig jaar werd er 691,840 ton papier en karton ingezameld.
• Er werd afgelopen jaar meer te composteren afval dan te verbranden afval ingezameld,
namelijk 1.586,720 ton tegenover 1.312,625 ton.
*Alle cijfers zijn van toepassing op 2020.

Sluikstorten blijft een probleem
De laatste jaren is er een duidelijke daling van de hoeveelheid sluikstort te zien. Toch blijft de problematiek
voor ergernis zorgen bij onze inwoners. Een kleine,
maar hardnekkige groep burgers blijft zondigen. In
2020 werden 17 situaties in verband met sluikstorten
vastgesteld. Vijf daarvan werden geïdentificeerd door
camera’s.
Meer info kan je vinden op www.dds-verko.be/verko.

De toekomst is aan de jeugd.
Sinds kort wordt onze
politiezone Regio Rhode &
Schelde versterkt met een
jeugdinspecteur, Yirka. Zij
wordt hét aanspreekpunt
voor onze Melse jongeren.
Yirka werkt voornamelijk
in burger en wil proactief
en op een laagdrempelige
manier aanspreekbaar zijn.
We geloven in onze politiezone in de meerwaarde van
het investeren in een gerichte
werking. Ze is bereikbaar via
Instagram of via 09 363 71
71. Alvast veel succes!
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Opiniestuk: de slinger slaat door
Kleiner, dichter en en soms wat hoger wonen: dat is het
credo dat in Vlaanderen en daarbuiten wordt opgelegd
om de bevolkingsgroei op te vangen.
“We zitten in de top 3 van dichtst bevolkte gemeenten in
Oost-Vlaanderen. Maar het blijft belangrijk om genoeg
open ruimtes te behouden. De coronapandemie heeft
nogmaals aangetoond dat mensen daar nood aan hebben.
Maar niet alleen wij, ook moeder natuur is vragende
partij.”
Verkavelde gemeente
“Melle is geen idyllische gemeente, maar voor vele nieuwe
bewoners wel ideaal dankzij de ligging: dicht bij een
grootstad en dicht bij de buitengebieden. We zijn ook
verkaveld door autostrades, spoorwegen, steenwegen
en waterwegen. Daardoor missen we een échte kern.”
Wees verdraagzaam
“Stiltegebieden ga je bij ons niet vinden. Moeten wij
ons daarom druk maken als jongeren in zomertijden
’s avonds een partijtje basketten? Of moeten wij daarom
ontevreden zijn wanneer we in het voorjaar nog
kwakende kikkers horen of de kakelende kippen bij
de buurman? Vinden we nu echt dat een paardenvijg
op straat een probleem is? Moeten we de publieke
parkeerplaats voor onze deur per se opeisen? Kan er
op een bouwwerf nog een radio spelen? Verdragen
we nog dat er op zaterdag geklust wordt?”
“Nee, het was vroeger niet mooier en beter. We
wonen in een van de welvarendste regio’s ter wereld
en we ergeren ons aan onbenulligheden. Weelde
heeft ons niet altijd gelukkiger gemaakt. Onze
eigen gebreken ergeren ons het meest bij anderen!”

“Net zoals vele M
ellenaars heb ik on
ze gemeente
de afgelopen jaren
fel zien veranderen
. In mijn
jeugdjaren telde M
elle net geen 9.00
0 inwoners,
nu zijn we met bijn
a 12.000. Al die ni
euwelingen
moesten een won
ing zoeken in Mel
le. We wonen
dus allemaal wat
dichter, kleiner en
soms hoger.”
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Naam:
Frank De Vis
Functie:
Schepen van
Wonen, Spor t en
OCMW
Woonplaats:
Geboren en
getogen Mellenaar

Zat 15 jaar in de
Chiro
Al meer dan 30
jaar politiek actief

Voor Vlaandere
n. Voor Vooruit
gang.

Het mag wat groener!
Begin deze zomer organiseerde onze gemeente, in samenwerking met de Melse milieuraad, een
'tuinbomenplantactie'. De milieuraad selecteerde daarvoor een tiental boomsoorten.
De geïnteresseerde inwoner betaalde ongeveer de helft van de aankoopprijs, de overige 50 procent werd bijgelegd door de gemeente. Het gemeentebestuur voorzag daarvoor 5.000 euro. Uiteindelijk werden een 80-tal
bomen besteld voor verschillende Melse tuinen. Vooral de judasboom en
de zevenzonenboom waren populair.
De bomen kunnen begin december afgehaald worden in het gemeentelijk depot. Het initiatief verdient onze volle waardering en is zeker voor
herhaling vatbaar.

www.n-va.be/melle

Liep school in het
College Melle &
Hogeschool Gent
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Nieuw bestuurslid in de kijker:
Bjorn Delbeecke
N-VA Melle verwelkomde onlangs een nieuw bestuurslid: Bjorn Delbeecke. Graag laten we jullie met hem
kennismaken.
Dag Bjorn, van waar ben je afkomstig?
“Ik kom uit een dorpje dat in de volksmond ‘Gilwe’
wordt genoemd maar als Geluwe wordt geschreven, in
de West-Vlaamse Westhoek, dichtbij de Franse grens.
Het ligt naast het al even onbekende dorp Deizel.
Menen, Wervik en Ieper doen wellicht wel een belletje
rinkelen.”
“Daarna heb ik veertien jaar in Gent gewoond, zowel
in het centrum als aan de rand, waarna ik in het mooie
Gontrode ben terechtgekomen. Nog steeds op fietsafstand van het werk en dichtbij alle faciliteiten, maar met
het geluid van fluitende vogels op de achtergrond in
plaats van tramgerinkel.”
Waarom stap je in het bestuur van N-VA Melle?
“Omdat lokale gemeenschap belangrijk is. Er wordt vaak
lacherig gedaan om ons Vlaamse karakter, om onze onlogische tradities, irrationele gebruiken en onredelijke
gewoonten. Onze ongefundeerde meningen en contradictorische overtuigingen. Hetgeen ons maakt tot wie
we zijn. De kerken die ons landschap samenknopen, de
kapelletjes langs landelijke wegen, onze carnavalsfeesten, Sinterklaas, Pasen en andere absurditeiten. Volgens
sommigen is het allemaal bedrog. Rook en spiegels.

Sociale constructies die ontleed kunnen worden met
scherpe inzichten en vervolgens worden gereduceerd en
kapot gerelativeerd tot lentefeesten en wintermarkten.”
“Het leven moet nog altijd geleefd worden. Kinderen
dopen, trouwen uit liefde, zwart dragen om te rouwen
... het zijn allemaal waardevolle dingen, al is het maar
omdat ze een antwoord geven op de vraag 'wat te doen'
op zwaarwichtige momenten.”
“Ik denk dat de N-VA, als conservatieve partij, begrijpt
dat een zinvol bestaan niet slechts theoretisch kan zijn.
Het is een partij die uitgaat van het inzicht dat goede en
mooie dingen gemakkelijk worden vernietigd, terwijl ze
maar moeilijk ontstaan.”
Wat is je blik op de toekomst?
“Optimistisch. Mijn dochters zullen opgroeien in een
land waar hun stem niet minder wordt gehoord omwille
van de plaats waar ze geboren zijn, aan de verkeerde
kant van de taalgrens. Waar er grenzen zullen zijn,
zowel moreel als fysiek, in plaats van betonnen afsluitingen rond de Gentse Feesten of metalen omheiningen
rond de Blaarmeersen wegens gebrek aan zelfbeheersing. Vlaanderen vrij!”

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen.
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare
minderheid terzijde kan schuiven.

melle@n-va.be

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

Met Jan Jambon,
Steven Vandepu
t en Theo
Francken als fede
rale ministers
maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
Terrorisme, men
sensmokkel en
cybercriminalite
it worden veel
steviger aangepak
t.

In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

