
Zaterdag 15 april, 20.00u.: spellenavond in 
GOC Gontrode, Geraardsbergsesteenweg 94. 
Meer info: frederik.de.buck@telenet.be.

Woensdag 31 mei, 20.00u: infoavond 
ruimtelijke ordening. Lezing door Joke 
Schauvliege, Vlaams minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw, in GOC 
Gontrode. Meer info: patrick.goetgeluck 
@telenet.be.

Zondag 1 oktober; 12.00u.: Feest van de 
Burgemeester in Studio M, Molenweg 10. 
Meer info: dirkdemaeseneer @telenet.be.

Vrijdag 17 november, 07.00u.: witte 
lintjesactie Vrouw & Maatschappij, station. 
Meer info: lieselotbleyenberg@hotmail.com.

Vrijdag 17 november, 19.30u.: QUIZavond 
JONGCD&V Melle in GOC Gontrode. Meer info: 
vancauwenberghelieven@skynet.be

Als eerste op de hoogte van onze activiteiten? 
Volg ons op facebook.com/cdenv.melle.7.

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, Dirk Gistelinck, Lieselot 
Bleyenberg, Lut De Koker, Lieven Van 
Cauwenberghe en Ria De Paepe.
Lokale contactpersoon
Lieselot Bleyenberg, 0496 13 53 61 
lieselotbleyenberg@hotmail.com

in MELLE
CD&V Melle facebook.com/cdenv.melle.7
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Boomplantactie 
voor een 
gezonder klimaat
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Op vrijdag 17 februari plantte 
de UGent samen met het 
gemeentebestuur van Melle 
een klimaatbos tussen de 
Kalverhagestraat en het 
Geerbos.

De UGent is een gewaardeerde partner 
voor Melle. De samenwerking tussen de 
bestuursmeerderheid en de 
universiteit loopt uitstekend. Naast 
eerder onderzoek en onderwijs door de 
universiteit in Melle komt daar nu ook 
het beheer van 2,5 ha klimaatbos bij.
Het klimaatbos biedt voor Melle ook 
enkele voordelen. Bomen zijn een 
natuurlijke luchtzuiveraar en zorgen 
voor een gezonder leefklimaat. Dat past 
in het plan van het burgemeesters-
convenant, waarbij de gemeente zich 
engageerde om tegen 2020 20% minder 
CO2 uit te stoten. Bovendien ligt het 
klimaatbos langs een netwerk van trage 
wegen binnen onze gemeente. 
Het gemeentebestuur plantte eerder 
ook al een speelbos van 4 ha aan.

Gemeente en OCMW werven 
seniorenconsulent aan (p. 2)

Nieuwe site voor gemeenteschool 
(p. 3)

Digitaal inschrijven voor activiteiten 
(p. 3)

Activiteitenkalender 2017 (p. 4)

Ook CD&V Melle 
was erbij!

ACTIVITEITENKALENDER 2017 



OCMW-voorzitter Lut De Koker is 
tevreden dat ze senioren in Melle 
nu optimaal zal kunnen 
ondersteunen dankzij de 
seniorenconsulent.

OCMW en gemeente 
werven seniorenconsulent 
aan
Aanspreekpunt voor senioren in Melle

Online inschrijven voor 
activiteiten 
Melle heeft een belangrijke stap gezet op 
vlak van digitale dienstverlening. De 
gemeente investeerde in een programma 
dat online inschrijvingen voor 
activiteiten mogelijk maakt. De 
inschrijvingen voor de paassportkampen 
waren een overweldigend succes. 
Sommige kampen waren letterlijk binnen 
de minuut volzet. Andere activiteiten, ook 
voor volwassenen zoals een uitstap, 
lezing, sportlessenreeks of een concert 
zullen geleidelijk aan volgen. 

Begin januari 2017 heeft het OCMW 
een seniorenconsulent in dienst 
genomen. De seniorenconsulent is 
het centraal aanspreekpunt voor 
alle thuiswonende senioren, 
mantelzorgers, verenigingen en 
beleidsinstanties in Melle. 

Het is zijn taak informatie te verspreiden 
omtrent de diensten en hulpverlening 
binnen de gemeente en het aanbod ervan 
uit te breiden. 
Centraal staan de vergroting van 
zelfredzaamheid en welbehagen om 
senioren de kans te geven zo lang mogelijk 
zelf hun leven te organiseren. Hierbij wordt 
er telkens rekening gehouden met de 
mogelijkheden en wensen van de oudere. 
Daarnaast is de seniorenconsulent een 
brugfiguur naar het lokaal beleid, 
aangezien deze functie zowel de belangen 
van het OCMW als van de gemeente 
behartigt. 
Een belangrijke taak is de senioren-
bevraging bij thuiswonende ouderen (in 

de eerste fase de 80+ers). Tijdens die 
bevraging worden de noden en 
verwachtingen van de ouderen 
genoteerd, maar er wordt ook gekeken 
naar de tevredenheid met het huidige 
aanbod en de kennis van de reeds 
bestaande hulpkanalen binnen de 
gemeente. Indien de oudere dat wenst, 
kan hij of zij in contact gebracht worden 
met de dienstverlening die voor hem of 
haar een meerwaarde kan betekenen. 
Van uit deze bevraging wordt een basis 
gecreëerd om het ouderenbeleid te 
onderbouwen en bijgevolg doelgerichte 
acties uit te werken. De gemeentelijke basisschool is momenteel 

gehuisvest in verouderde gebouwen langs 
de drukke Brusselsesteenweg. De gemeente 
zal een nieuwe school bouwen op de site 
Vossenstraat-Beekstraat-Spoorlaan. Alle 
aanwezige schoolgebouwen zullen 
gesloopt worden, behalve de sporthal, die 
gerenoveerd wordt. Hiervoor heeft het 
bestuur deelgenomen aan de Open Oproep 
van de Vlaams Bouwmeester. Dat is een 
procedure om ontwerpers te selecteren 
voor overheidsopdrachten op het vlak van 
architectuur, publieke ruimte en 
infrastructuur. Het resultaat moet een 
compacte, functionele school opleveren 
voor 350 kinderen, op maat van alle 
gebruikers. Gebruikers zijn meer dan alleen 
kinderen, personeelsleden en ouders; ook 
de muziekschool, het buurtcomité Elsdries 
of de turnclub Immer Vooruit zullen terecht 
kunnen gebruik maken van de faciliteiten op 
de nieuwe site. De ‘brede school’ moet ook 
voorzien in voor- en naschoolse opvang, 
vakantieopvang, brede schoolfaciliteiten, 
buitenspeelplaatsen, functionele 
groenzones, fietsbergingen, voet- en 
fietsontsluitingen en een perifere 
bezoekersparking. 

Naast de school zal de site ook ruimte bieden 

voor een turnhal van de dansgroep Immer 
Vooruit gekoppeld aan de bestaande 
sportzaal en een kinderdagverblijf. Deze 
gebouwen maken geen deel uit van de 
architectuuropdracht. De intercommunale 

Veneco is in opdracht van de gemeente 
gestart met de opmaak van een masterplan 
voor de volledige site. Dit masterplan zal 
samen met de projectdefinitie het kader 
vormen waarbinnen de architecten de 
school kunnen ontwerpen. 

Via het traject van de Open Oproep worden 
uiteindelijk 3 architecten geselecteerd uit 
102 inzendingen. Slechts 1 van hen zal in 
september 2017 de opdracht toegewezen 
krijgen om de nieuwe school te bouwen. 
Nadien zal de architect zijn plannen verder 
uitwerken en concretiseren en zal een 
aanbestedingsdossier opgesteld worden. 
Tenslotte moet de school gebouwd worden 
waardoor, als alles vlot verloopt, de eerste 
leerlingen in september 2020 begroet 
kunnen worden. 

CD&V Melle wenst u een vrolijk paasfeest!

Nieuwe servers
De servers in de gemeente zijn dringend 
toe aan vernieuwing. Er waren ook 
verbindingsproblemen tussen het 
gemeentehuis en de verschillende sites 
(sportdienst, depot, bibliotheek en 
OCMW). De gemeenteraad van februari 
besliste om nieuwe servers te plaatsen en 
een straalverbinding te voorzien tussen de 
verschillende sites. De gemeente en het 
OCMW bouwen een gemeenschappelijk 
netwerk en server/storage platform uit. 
 

EEN NIEUWE SITE VOOR DE 
GEMEENTESCHOOL
De gemeentelijke basisschool verhuist naar de site Vossenstraat-Beekstraat-
Spoorlaan. Het bestuur maakt middelen vrij om de verhuis grondig aan te 
pakken.

“Als alles vlot verloopt, 
begroeten we in 2020 de 

eerste leerlingen.”




