
Foto's boven en midden. Van links naar 
rechts: zwerfvuilactie Lijsternest met 
gemeenteraadslid Sibylle Moreels, 
bestuurslid Gilbert Van Maele, schepen 
Frederik De Buck, bestuurslid Marc Van 
Ooteghem en schepen Lieselot Bleyenberg. 
Halloweenhuwelijk door burgemeester Dirk 
De Maeseneer.
Opening tentoonstelling fotoclub Iris.
Dag van de Jeudgbeweging.
De opening van het speelbos Kouterslag met 
burgemeester Dirk De Maeseneer en 
schepenen.

Foto's onder. Van links naar rechts: 
kerstmarkt Melle Centrum - kerstmarkt 
Melle Vogelhoek met bestuurslid Gilbert Van 
Maele, OCMW-voorzitter Lut De Koker, 
gemeenteraadslid Lieven Van 
Cauwenberghe, burgemeester Dirk De 
Maeseneer, schepen Lieselot Bleyenberg en 
bestuurslid Annie De Rycke - installatie 
elektrische laadpaal in de Kruisstraat.

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

Werkten mee aan dit nummer:
Dirk De Maeseneer, Lieselot Bleyenberg, 
Lieven Van Cauwenberghe, Gilbert Van 
Maele
Lokale contactpersoon: 
Lieselot Bleyenberg, 0496 13 53 61.
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv.melle.7

in MELLE
CD&V Melle
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Nieuw: Facebook 
en gemeentelijke 
website 
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Na het gemeentelijk informatie-
magazine, is nu ook de website 
vernieuwd. Lieselot Bleyenberg, 
schepen van informatie en 
communicatie: “De website zit niet 
alleen in een nieuw kleedje, door de 
centrale zoekfunctie vinden surfers 
snel en gemakkelijk wat ze zoeken.” 
 
De digitalisering neemt steeds toe. 
Bepaalde aanvragen en formulieren,  
kunnen nu ook digitaal ingevuld 
worden. Mellenaars kunnen dus van 
thuis uit veel meer regelen. Uiteraard 
blijft de dienstverlening aan het loket 
dezelfde: de mogelijkheid blijft om de 
formulieren met de hand in te vullen en 
in het gemeentehuis in te dienen. 
 Schepen Bleyenberg: “We hebben ook 
een ‘noodmodus’ voorzien, in de vorm 
van een pop-up op het scherm. Zo 
kunnen we in crisismomenten een 
groot deel van de inwoners snel 
bereiken." De gemeente is ook actief op 
Facebook met een infopagina onder de 
naam 'Gemeente Melle'.

Waterbeheer in Melle - p. 2

Nieuwjaarsreceptie kartel - p. 2

Maak Melle meer mobiel! - p. 3

Dit was 2017

FOTO-OVERZICHT 2017



Dit beeld verdwijnt: Melle plaatst 
samen met de provincie Oost-
Vlaanderen een pompgemaal 
aan de Vuntebeek.

Duurzaam waterbeheer in 
Melle
Provincie en gemeente slaan handen in elkaar

Meteen aan de slag 
In de Gontrode Heirweg tussen Bloem-
straat en Caritasstraat en een gedeelte van 
de Varingstraat (in twee fasen) worden de 
riolering en het wegdek vernieuwd en 
komt er een volwaardig fietspad.. De 
werken starten in het voorjaar van 2018. 
De Schauwegemstraat wordt volledig 
vernieuwd tussen de Geraardsbergse-
steenweg en de Beekstraat. Het gedeelte 
van de Schauwegemstraat tussen de 
Beekstraat en de Vossenstraat krijgt 
nieuwe voetpaden. Daarnaast staat de 
aanleg van een veilige fietsverbinding 
tussen de Gontrode Heirweg en de 
Schelde (via Vossenstraat) op de agenda. 

Het provinciaal waterbeleid besteedt 
veel aandacht aan het vinden van 
duurzame oplossingen voor 
wateroverlast. De provincie Oost-
Vlaanderen heeft de voorbije 
legislatuur heel wat inspanningen 
gedaan naar waterbeheersing toe. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is het vast 
pompgemaal aan de monding van de 
Gondebeek in de Schelde in Melle. De 
bedoeling is om bij zeer hoge waterpeilen 
in de Schelde, de wateroverlast langsheen 
de Gondebeek te verhelpen. 
 
Zo'n gemaal zorgt ervoor dat de waterloop 
altijd kan afwateren, zelfs bij hoge 
waterstanden op de Schelde. Twee 
pompen treden trapsgewijs in werking 
wanneer nodig en kunnen elk 3.000 liter 

water per seconde verpompen. De totale 
kostprijs bedroeg € 1.150.000. 
 
Ook voor de Vuntebeek is de dienst 
Integraal Waterbeleid momenteel bezig 
met een gelijkaardig ontwerp. Verwacht 
wordt dat dit ontwerp in de loop van 2018 
kan worden uitgevoerd. 
 
Verder zet de provincie Oost-Vlaanderen 
ook sterk in op de ecologische en 
landschappelijke herwaardering van het 
watersysteem. Lokale besturen kunnen 
sinds enkele jaren hun gemeentelijke 
waterlopen overdragen aan de provincie  
die deze dan opwaardeert en verder  
beheert en onderhoudt. De provincie 
Oost-Vlaanderen  beheert nu op 
grondgebied Melle 11 km aan waterlopen. 

"Het is de bedoeling om samen na te denken 
over de mobiliteit in Melle en mogelijke 
oplossingen voor te stellen. Door een goeie 
communicatiemix kregen we een erg grote 
respons. Mellenaars merken op dat er in de 
afgelopen jaren al veel goede initiatieven 
genomen werden, maar dat er nog werk aan 
de winkel is," zegt Lieselot Bleyenberg, 
schepen van communicatie. 
Begin 2018 organiseert de gemeente een 
tweede inspraakronde over het Mobiliteits-
plan. Schepen Bleyenberg: “We zullen dit 
doen aan de hand van infomarkten  en een 
nieuwe bevraging via de website. In de 
zomer volgt dan een consultatieronde over 
het ontwerp-Mobiliteitsplan. Begin 2019 
moet de gemeente beschikken over een 
goedgekeurd nieuw plan.” 
 
"Het STOP-principe vormt de leidraad voor 
het nieuwe Mobiliteitsplan," zegt Dirk 
Gistelinck, schepen van Mobiliteit. "Dat 
betekent dat Stappen en in de tweede plaats 
Trappen (wandelen en fietsen) voorrang 
krijgen op het Openbaar Vervoer en het 
Personenvervoer op de laatste plaats komt." 
 
Als de gemeente meer inwoners op het 
openbaar vervoer wil krijgen, moeten nog 
belangrijke inspanningen geleverd worden. 

Bus- en tramlijnen moeten doorgetrokken 
worden en een hogere frequentie 's avonds 
en in het weekend zijn essentieel. 
Parkeergelegenheid voor fietsers en auto's 
aan stations en bus- en tramhaltes kunnen 
er ook toe bijdragen dat de Mellenaar vaker 
voor het openbaar vervoer kiest. 
 
Belangrijke conclusies 
-  Meer dan de helft van alle reacties bevatten 
voorstellen voor vlottere en veilige 
fietsverplaatsingen in Melle en richting Gent. 
- Bezorgdheid over koning auto staat op 2. 
De verkeersdrukte, de nood aan 
snelheidsremmende maatregelen, weren 
van sluipverkeer, meer politiecontrole en de 
parkeerproblematiek in het centrum en aan 
Melle Leeuw  vallen op. 
- De files op de 3 grote verkeersassen 
(Brusselsesteenweg, Heusdenbaan en 
Gontrode Heirweg) komen het vaakst voor. 
- Leefbaarheid en veilige schoolomgevingen 
worden mogelijk gegarandeerd door 
eenrichtingslussen, weren van zwaar 
verkeer en voldoende parkeergelegenheid 
voor bewoners en handelaars.
- Aanleg van fietspaden en veilige 
fietsverbindingen en onderhoud van 
degelijke voetpaden in heel de gemeente 
vormen belangrijke aandachtspunten. 

Zo zou de nieuwe gemeenteschool in de 

Beekstraat-Vossenstraat eruit kunnen zien.

Infomarkt 
gemeenteschool
Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert 
de gemeente in de raadszaal van het  
gemeentehuis een infomarkt over de 
bouw van de nieuwe gemeenteschool. 
 Om 10 uur wordt een algemene toelichting 
gegeven . Aansluitend krijgt iedereen de 
gelegenheid om doorheen de infomarkt te 
lopen.  
Er zal ook een ideeënbus staan waarin 
iedereen zijn of haar opmerkingen en 
ideeën kwijt kan. 

'MMMM' GROOT SUCCES
Het gemeentebestuur is bezig met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. 
Met de campagne 'Maak Melle meer mobiel' (MMMM) legt de gemeente haar 
oor te luister bij alle inwoners, bezoekers en passanten. Maar liefst 1.229 frisse 
ideeën werden naar voor geschoven voor een betere mobiliteit en 
verkeersveiligheid in de gemeente. 




