
Foto's
Links: burgemeester, schepenen en 
raadsleden rijden het fietspad aan de 
Ringvaart in.
Minister Schauvliege viert 25ste 
verjaardag Confrérie van de Roze Olifant 
mee.

Midden:  sfeerbeelden Melse Feesten.
Voorzitters van CD&V Melle: Lieselot 
Bleyenberg (Vrouw & Maatschappij), 

Patrick Goetgeluck (lokale afdeling), 
Lieven Van Cauwenberghe (JONGCD&V), 
Lucien Raes (Senioren).

Rechts: jumelage met voetbalploegen 
uit Melle Duitsland.
Aanhechting fietspad Ringvaart met 
Gontrode Heirweg.
Wereldfeest GROS.

Programma 2017
Zondag 1 oktober - 12.00u: Feest van 
de Burgemeester. Zie pagina 3
Vrijdag 17 november - 07.00u: witte 
lintjesactie Vrouw & Maatschappij, 
station Merelbeke.  
Vrijdag 17 november - 19.30u: 
QUIZavond JONGCD&V Melle in GOC 
Gontrode. Meer info via 0472 56 85 92 of    
vancauwenberghelieven@skynet.be.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Lieselot Bleyenberg, 0496 13 53 61
lieselotbleyenberg@hotmail.com
Werkten mee aan dit nummer: 
Dirk De Maeseneer, Dirk Gistelinck,  
Lieselot Bleyenberg, Lieven Van 
Cauwenberghe
Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenv.melle.7

in MELLE
Melle.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Melle jaargang 17 - september/oktober 2017

CD&V rijdt nieuw fietspad in
Door de aanleg van een nieuw fietspad langs de Ringvaart is het nog veiliger 
en vlotter  fietsen in Melle. Dat konden onze mandatarissen zelf vaststellen.
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Vanaf nu is het mogelijk om van de Gontrode 
Heirweg tot aan de Pontstraat te fietsen langs 
Ringvaart en Schelde. Een nieuw fietspad 
(oranje lijn op het kaartje) verbindt de 
Gontrode Heirweg met het bestaande 
fietspad dat liep tot de Driesstraat. Op die 
manier willen het gemeentebestuur en de 

provincie de inwoners ertoe aanzetten vaker 
de fiets te kiezen in plaats van de auto. 

Verder in dit nummer:
Melle groen en mobiel (p. 2)
Melse feesten een hele zomer lang (p. 3)
Centrum voor robotchirurgie in Melle (p.3)

Activiteiten 2017



Melle 
groen & 
mobiel

"Als er maar rust en groen is." Dat was de conclusie van de 
enquête die Het Nieuwsblad uitvoerde tijdens de zomer-
maanden. Melle (blauwe omtrek, foto links) scoorde daarin 
goed met 7,2/10 als gemiddelde. Voor de nabijheid van groen in 
de gemeente kregen we zelfs een 10/10. De inspanningen van 
het gemeentebestuur om te investeren in groene ruimte werpen 
dus hun vruchten af!

Ook de Mellenaar zelf wil zijn steentje bijdragen. De provincie 
organiseerde een groepsaankoop 100% groene energie. Melle 
staat op de vierde plaats wat betreft het aantal inschrijvingen 
voor de groepsaankoop. 15,2% van de totale inschrijvingen 
kwam van Mellenaars. Proficiat aan onze inwoners!

Het gemeentebestuur van Melle startte op 17 september, 
autoluwe zondag, met de opmaak van een nieuw 
mobiliteitsplan. Daarom werd de Mobiliteitsraad opgericht, een 
klankbord waarin vertegenwoordigers van verenigingen, 
scholen, organisaties, adviesraden, ... zetelen. "Met de 
Mobiliteitsraad wordt het participatie- en onderzoekstraject 
afgetoetst. Via de campagne Maak Melle Meer Mobiel  wil het 
gemeentebestuur zoveel mogelijk inwoners bereiken en 
inspraak geven in het plan," zegt schepen van Mobiliteit Dirk 
Gistelinck (foto rechts).
Via het infoblad Melle In Beweging en de website 
maakmellemeermobiel.be zal de gemeente de inwoners 
informeren over de ontwikkelingen. Ze kunnen via die website 
ook zelf suggesties doen vóór 29 oktober en daarbij kans maken 
op een Mellebon t.w.v. 20 euro.

Melse feesten, een hele zomer lang

... en binnenkort met eigen podium!

Binnenkort beschikt de gemeente over een eigen 
podium dat zal kunnen gebruikt worden tijdens de vele 
kermissen in Melle. 

Op de gemeenteraad van 26 juni 2017 werd een bedrag van 
67.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van een eigen 
podium. Een duwtje in de rug voor de organisatoren die op die 
manier een grote kost kunnen uitsparen. Wij zijn alvast benieuwd 
naar de programmatie van de kermissen volgend jaar!

Tijdens de vele feesten in Melle waren onze zustergemeenten ook 
van de partij. Iedereen kon genieten van typische 
streekproducten van Melle Frankrijk en een optreden van 
artiesten uit Melle Duitsland.

De burgemeester legt samen met Alex Mottrie en gouverneur Jan 

Briers de eerste steen voor het nieuwe centrum voor robotchirurgie.

Nieuw centrum voor robotchirurgie 
zet Melle op de wereldkaart

Orsi Academy en Alex Mottrie (Topdokters, Vier) openen een  
nieuw trainingscentrum in Gontrode dat 2.500 dokters per 
jaar hun certificaat robotchirurgie moet afleveren.
Orsi staat voor OLV Robotic Surgery Institute en is op wereldvlak 
een van de pioniers inzake robotchirurgie.  Hun ambitie is dan 
ook de beste, hypergespecialiseerde trainingen in de genees-
kunde te geven inzake medische innovatie. Met joysticks, 
pedalen en een camera kan een chirurg de robotarmen heel 
precieze bewegingen laten uitvoeren. De patiënt verliest minder 
bloed en herstelt sneller van de ingreep. Voor die opleiding breidt 
Orsi volgend jaar uit van vijf robots naar acht. In het nieuwe 
gebouw  (5.000 m2) , inclusief auditorium en vergaderzalen, is er 
ook plaats voor opleidingen in andere niet-invasieve medische 
technieken. Dat alles kost  18 miljoen euro: Vlaams en Europees 
geld, maar de helft van privé-investeerders.

Menno Gonzalez uit onze zustergemeente Melle Duitsland op het 

podium van wijkkermis Dries.




