
2016 was een bewogen jaar; een jaar met 
vele hoogtes en laagtes, pijnlijke 
gebeurtenissen maar ook momenten 
van geluk. Wij zorgden voor de uitvoering 
van een krachtig beleid. Hierbij geven wij 
u een overzicht van wat we dit jaar 
gerealiseerd hebben (foto vlnr.):
·  nieuwe brandweerkazerne;
·  nieuw kunstgrasveld Kouterslag;
·  Lieselot Bleyenberg, schepen van 
   Ontwikkelingssamenwerking, haalt  

     tweede ster Fairtradegemeente binnen;
·  vluchtheuvels op de 
   Brusselsesteenweg;
·  tentoonstelling 'Blue Print' ;
·  inhuldiging trage wegen door schepen 
   van Mobiliteit Dirk Gistelinck, 
   burgemeester Dirk De Maeseneer en 
   schepen van Feestelijkheden Frederik 
   De Buck;
·  kunstproject Coming World Remember 
   Me over W.O.I.

Ook kijkt CD&V  vooruit naar  de projecten 
die in 2017 -  letterlijk  - in de steigers staan:
·  uitbreiding bibliotheek (foto midden);
·  pompgemaal Vuntebeek,  met steun 
   van de Provincie;
·  lopende projecten: heraanleg Gontrode  
    Heirweg en Schauwegemstraat, nieuwe
  parking Kouterslag, nieuwe 
  gemeentelijke website, aanwerving 
  communicatieambtenaar en 
 seniorenconsulent bij OCMW ...

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:
Lieven Van Cauwenberghe
lieven.vancauwenberghe@melle.be
http://melle.cdenv.be
http://facebook.com/melle.cdenv.7
Werkten mee aan dit nummer: 
Dirk De Maesneer, Lieselot 
Bleyenberg, Frederik De Buck en 
Lieven Van Cauwenberghe

in Melle
melle.cdenv.be
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Wij wensen u een fantastisch jaar!
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CD&V Melle wenst u een goede gezondheid, 
veel geluk en voorspoed, maar vooral een 
jaar zonder tegenslag. 

Ondertussen blijven wij als bestuursploeg 
onze gemeente verder uitbouwen. Ook in 
2017 gaat CD&V de uitdaging aan om onze 

gemeente nog te verbeteren, samen met u en 
vooral voor u.

Melle hartveilig - p. 2
Herfstmaal en JONGCD&V Quiz - p.3 
Melle 2016-2017 - p. 4

Melle 2016-2017



Melle 
is een 

hartveilige 
gemeente

Met enige trots kan CD&V melden dat Melle door het Rode 
Kruis uitgeroepen werd tot “Hartveilige Gemeente”. 

Daarvoor moet de gemeente aan een aantal voorwaarden  
voldoen.  Ten eerste moet de gemeente investeren in AED-
toestellen. Deze AED's (Automatische Externe Defibrillator) zijn 
toestellen waarmee men het leven van mensen met een 
hartfalen kan redden.  Een snellere respons op hartfalen geeft 
namelijk meer overlevingskansen. Daarom heeft de gemeente 
de afgelopen jaren meerdere toestellen geplaatst die door 
iedereen in geval van nood gebruikt kunnen worden. 
 
 In Melle hangen er AED toestellen op deze locaties : 
 · GOC Gontrode (naast de ingang) 
 · Gemeentehuis (naast de hoofdingang) 

 · Kouterslag (In de inkomhal van de sportinfrastructuur) 
 · Gildenhuis (foto: lokaal Rode Kruisvoorzitter Anne Braeme en 
   burgemeester Dirk De Maeseneer bij het AED-toestel) .
Ook hangen er toestellen op de terreinen van Cercle Melle, 
Tenstar Melle en SAX Sanitair, maar deze zijn enkel beschikbaar 
wanneer er een activiteit plaatsvindt.
 
Naast het plaatsen van AED toestellen, investeert het gemeente-
bestuur ook in mensen. Het gemeentepersoneel heeft een 
cursus gevolgd om het gebruik van het AED-toestel correct toe 
te passen. De lokale Rode Kruisafdeling organiseerde ook 
cursussen die een hondertal Mellenaars al volgden. Ook in 2017 
zal het gemeentebestuur opnieuw cursussen AED-gebruik 
inrichten, voor inwoners maar ook bijvoorbeeld voor de leiding 
van de jeugdverenigingen. 

Feest van de Burgemeester opnieuw 
succesvol 

Naar jaarlijkse gewoonte vond op de eerste zondag van 
oktober het Feest van de Burgemeester plaats in Studio 
M. 

“Ik ben eens te meer erg tevreden over de organisatie en de 
opkomst," zegt burgemeester Dirk De Maeseneer. "Blijkbaar 
weet de bevolking ons eetmaal te smaken." 

Samen met het CD&V-bestuur was de burgemeester erg 
opgetogen over de opkomst. Studio M liep zoals gewoonlijk weer 
vol: 600 personen kwamen eten. Een gemotiveerd team van 
medewerkers zorgde voor een vlekkeloze organisatie.

De volgende editie gaat door op zondag 1 oktober 2017, zoals 
altijd in Studio M.

Vlnr. JONGCD&V-voorzitter Lieven Van Cauwenberghe, winnende 

quizploeg 'En tons?' en burgemeester Dirk De Maeseneer.

JONGCD&V Melle quizt voor Rode 
Neuzen Dag

JONGCD&V Melle verzamelde opnieuw vele 
quizliefhebbers om zich met elkaar te meten ten 
voordele van het goede doel.

4.103.677 euro zamelde Q-Music in voor hun actie 'Rode Neuzen 
Dag'. Op die manier willen ze jongeren met psychische 
problemen betere ondersteuning bieden. "Als jongerenafdeling 
dragen we graag ons steentje bij," aldus JONGCD&V-voorzitter 
Lieven Van Cauwenberghe. "Het was een erg spannende editie 
waarbij vijf teams tot in de laatste ronde nog van plaats wisselden 
in het klassement. Het spelplezier primeert uiteraard en dat was 
bij elk team aanwezig."
Iedereen ging naar huis met een blij gezicht  met een agenda voor 
2017 onder de arm. De winnaars kregen ook nog een pakket 
Melse specialiteiten.

Burgemeester Dirk De Maeseneer met zijn echtgenote Cecile De 

Wandel.




