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Gemeenteraadslid  
Bea Coppens is op  
12 december 2015 na een 
korte ziekte overleden. 
Bea was een fantastische 
en lieve vrouw met een 
passie voor onderwijs en 
een onvoorwaardelijke 
sociale bewogenheid voor 
de zwakkeren in de maat-
schappij. Haar overlijden 
is een immens verlies voor 
onze partij. We zullen haar 
ontzettend missen.

Vaarwel, Bea Beloofde projecten sterven stille dood

MERELBEKE

N-VA Merelbeke gaat absoluut niet 
akkoord met de wijzigingen die de 
meerderheid aan haar plannen voor 
de komende jaren willen aanbren-
gen. De roze wolk met beloftes aan 
het begin van de legislatuur is uit-
geregend in een oceaan van goede 
voornemens. Alleen de plannen 
voor het gemeenschapscentrum, 
nochtans een project dat geen prio-
riteit zou moeten krijgen, vorderen.

COMMUNICATIE VERSUS REALITEIT
In de pers lazen wij de voorbije jaren: 
‘Merelbeke investeert fors in sport-
infrastructuur’, ‘Nieuw gemeen-
schapscentrum gaat open in 2019’ 
en ‘Ambitieus meerjarenplan blijft 
overeind’. Goede communicatie van 
het schepencollege, maar er komt 
allemaal niets van in huis. 

•  Het lokaal dienstencentrum in 
Merelbeke-Flora is met twee jaar 
uitgesteld. Van uitstel komt wel-
licht afstel.

•  De polyvalente zaal in het sport-
park Flora is zonder veel uitleg 
eenvoudigweg afgevoerd.

•  Voor het sportpark Molenkouter 
rekent men op een forse financiële 
inbreng van AA Gent. Behoudens 
een ‘tooggesprek’ na de oefen-
match met KFC Merelbeke in au-
gustus 2015 is hiervan geen enkele 
concrete aanwijzing.

•  Het sportpark Melsen is zo goed 
als afgevoerd. 

RUSTHUIS VERSUS  
GEMEENSCHAPSCENTRUM

Omdat de Vlaamse overheid de sub-
sidiebeloften onder de loep neemt, is 
de financiering van het nieuw rust-
oord (een project ondersteund door 
alle fracties) hoogst onzeker.

Het nieuw gemeenschapscentrum is 
van alle projecten in het meerjaren-
plan het enige dat serieus vordert. 
Men raamt de kostprijs op 6 miljoen 
euro, maar de ontwerpers zelf noem-
den dat ‘zeer krap’. Bovendien is dat 
centrum onnodig. De leegstaande 
kerkgebouwen kunnen die rol per-
fect invullen.

Het rustoord moet de absolute 
prioriteit hebben. Dit mag niet in het 
gedrang komen door de bouw van 
het gemeenschapscentrum. Of wil 
men toch beide realiseren … door in 
2019 de belastingen te verhogen?

www.n-va.be/merelbeke
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Gastspreker Ben Weyts 
(Vlaams minister)

Zondag 24 januari 2016 
10.30 uur
Zaal Van Caneghem
Oude Gaversesteenweg 2,  
Merelbeke
IEDEREEN WELKOM!



De bouwprojecten schieten als 
paddenstoelen uit de grond in 
de Flora. De N-VA vraagt dat er 
bij al die bouwwoede voldoende 
aandacht blijft voor buurtgroen. 
Op basis van een aanzet van 
N-VA-gemeenteraadslid Rik De 
Vis komt er nu een groenplan 
voor Flora. 

De Flora is een populair woongebied. 
Om aan de vraag te voldoen, zijn 
er de voorbije jaren verschillende 
woonwijken en appartementsblokken 
gebouwd. Nog andere projecten 
staan op stapel.

“Die extra inwoners zijn welkom”, 
zegt Rik De Vis, “maar we moeten 
opletten dat we van Flora geen 
jungle van ijzer en beton maken. 
Er moet bij elk bouwproject 
aandacht zijn voor groen. En dat 
is meer dan het schaamgroen van 
de bouwprojecten van de laatste 
jaren: een struikje hier en een 
boompje daar.”

Tot 2012 was De Vis schepen van 
Ruimtelijke Ordening. “Ik heb er 
voor moeten vechten, maar elk 
nieuw bouwproject in die jaren 
haalde een groennorm. 

Bij Klarenhof in de Gontrode 
Heirweg en Ter Hagen langs 
de Hundelgemsesteenweg 
bijvoorbeeld zie je dat er 
aandacht is voor buurtgroen. 
In die projecten maakt het 
groen wezenlijk deel uit van het 
bouwproject.”

FINANCIËLE MELKKOEIEN
De Vis betreurt dat enkele 
huidige projecten louter 
financiële melkkoeien zijn 
voor het gemeentebestuur: 
“Men stalt er extra inwoners 
en strijkt met de glimlach de 
extra gemeentebelastingen op, 
maar zonder aandacht voor de 
woonkwaliteit.”

Om die woonkwaliteit te 
garanderen, moet er voldoende 
groen in de Flora zijn. De Berg 

en het Liedermeerspark zijn 
prachtige groenpolen, maar te 
weinig voor de hele Flora. Het 
groenplan voorziet extra groene 
ruimten (buurtparkjes) en 
plaatsen waar kinderen kunnen 
spelen of activiteiten kunnen 
doorgaan.

Het groenplan moet vanaf eind 
2016 uitgevoerd kunnen worden. 
Het spreekt vanzelf dat N-VA 
Merelbeke dit zal ondersteunen en 
van nabij zal opvolgen.

Er is eindelijk zicht op een oplossing voor de geluidsoverlast van de E40 voor de Oude Gaversesteenweg, Plataan, 
Hundelgemsesteenweg, Scheldestraat en Roosestraat. Bij werken in 2017 krijgt nu ook de westelijke kant van de 
E40 geluidsmuren.
Het geluid van de oostelijke kant van de brug van de E40 wordt grotendeels opgevangen door een geluidsmuur. Helaas is 
er nooit een geluidsmuur aan de overkant van de E40 gebouwd. Zij die aan de verkeerde kant van de E40 wonen, hebben 
dus de geluidsoverlast van de ene kant van E40 plus het teruggekaatste geluid van de overkant van de weg. 

WERKEN IN 2017
Rik De Vis en John De Vlaminck drongen de voorbije jaren zowel bij de gemeente als de provincie op een oplossing 
aan. En dat heeft gewerkt. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de onderbruggen van de E40 ter hoogte van deze 
woonwijken eind 2016, begin 2017 vervangen. De nieuwe geluidschermen over een lengte van twee kilometer zijn 
daarbij voorzien. 

De plannen van het schepencollege om Hollebeekbos 
te verkavelen als bouwgrond werden geschrapt in de 
budgetwijziging voor 2016. Kunnen we spreken van 
voortschrijdend inzicht na de voortdurende kritiek van 
N-VA Merelbeke?

Hollebeekbos is een oase van groen in ons centrum. 
In het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente 
leek het bos te moeten sneuvelen om de overdreven 
investeringsagenda van het schepencollege te kunnen 
voeden. N-VA Merelbeke heeft zich daar steeds 
tegen verzet, maar kreeg geen gehoor. Maar nu lijkt 
Hollebeekbos voorlopig toch gered. 

Wie investeert in inbraakwerende 
maatregelen voor zijn woning,  
kan vanaf 2016 rekenen op een 
premie van 30 procent van de 
werken, met een maximum van 
175 euro. De gemeente voert 
daarmee een voorstel van  
N-VA-gemeenteraadslid John De 
Vlaminck uit.

De Vlaminck: “Merelbeke is 
een inbraakgevoelige gemeente. 
We liggen vlakbij grote (snel)
wegen en zijn aantrekkelijk voor 

rondtrekkende bendes. Het aantal 
inbraken per duizend inwoners 
steeg van 19,6 in 2013 naar 20,1 in 
2014, terwijl het in vergelijkbare 
gemeenten daalt. De gemeente 
moet maatregelen nemen om 
inbrekers te ontmoedigen.”

De Vlaminck deed daarnaast nog 
verschillende voorstellen, die hopelijk 
binnenkort werkelijkheid worden:

• Een cameraschild met 
nummerplaatherkenning aan de 
belangrijkste invalswegen;

• 

Extra opgeleide agenten die 
burgers inbraakpreventie-advies 
geven voor hun woning.

N-VA zorgt voor groenplan voor de Flora

Geluidswerende schermen E40 komen er

Hollebeekbos lijkt gered

Al van bij de voorstelling van het meerjarenplan 
2014-2019 noemt de N-VA de plannen op vlak van 
sportinfrastructuur te omvangrijk en duur voor 
een gemeente als Merelbeke. De verkiezings- 
beloften worden nu, zoals verwacht, één voor  
één geschrapt.

GEEN SPORTPARK MELSEN DE KOMENDE JAREN
De schepen van Sport liet in de Sportraad  
bijvoorbeeld weten dat het sportpark Melsen  
(drie voetbalterreinen tussen de Haerlinckstraat, de 
Bollaertstraat, de Warandestraat en Moelinckxveld) 
in elk geval niet voor deze legislatuur is. 

In de gemeenteraad verduidelijkte de schepen 
dat hij openstaat voor alternatieven. Dat is alvast 

goed nieuws. De N-VA blijft hier kiezen voor een 
opwaardering van de huidige infrastructuur voor 
de voetbalclub van Melsen.

De judo- en tafeltennisclub blijven in het oude  
TUCO-gebouw aan de Plataan. De plannen voor 
een polyvalente zaal in Sportpark Flora in de 
Koestraat lijken ook van de baan.

ONREALISTISCHE EN OVERBODIGE PLANNEN
Voor de N-VA is dat geen verrassing. Het meerja-
renplan 2014-2019 leest op vlak van sport als een 
wensdroom. Een tweede sporthal Ter Wallen - 
terwijl de eerste niet eens 100 procent van de tijd 
benut wordt - een sportpark aan de Molenkouter, 
op een boogscheut van waar sportpark Melsen ge-
pland wordt én een polyvalente zaal in het sport-
park Flora: dat is onbetaalbaar gezien de financiële 
toestand van Merelbeke, zeker als we de noodzaak 
van een nieuw rusthuis erbij rekenen.

Plannen sportinfrastructuur 
op lange baan

Premie voor inbraakwerende investeringen

www.n-va.be/merelbekemerelbeke@n-va.be

Voormalig korpschef John De 
Vlaminck doet vanuit de oppositie 
nuttige voorstellen voor onze  
veiligheid.

Dit stukje natuur moet blijven.

“Deze woonwijk is rond een centraal 
groen plein gebouwd. Dat is buurtgroen 
zoals het hoort”, zegt Rik De Vis.

In september 2015 werd een 
gloednieuwe Jong N-VA-
afdeling opgericht. Enkele jonge 
enthousiastelingen uit Merelbeke, 
Melle en Oosterzele stampten 
Jong N-VA Land van Rhode uit de 
grond. De naam verwijst naar de 
regio Rhode en Schelde waartoe 
de deelnemende gemeenten 
behoren. Simon Lejeune is de 
voorzitter. Voor Merelbeke zit 
Kristof De Puydt in het bestuur.

De jonge leeuwen willen dicht bij de jeugd staan en wegen 
op de lokale politieke besluitvorming. U mag van hen zowel 
politieke als niet-politieke activiteiten verwachten.  
We zullen hun activiteiten telkens op  
www.n-va.be/merelbeke aankondigen.

Enkele inwoners van Melsen verzetten zich 
tegen de bouw van het Sportpark Melsen. Zij 
wijzen op de aanwezigheid van de bedreigde 
baardvleermuis op de terreinen waar het 
Sportpark Melsen moet komen en willen dat 
het college van die plannen afziet.

Jong N-VA Land van Rhode  
boven de doopvont

Dit kleine diertje wordt een onverwachte bondgenoot van 
het schepencollege bij het schrappen van beloftes.

Kristof De Puydt verte-
genwoordigt Merelbeke 
in de nieuwe jongeren-
afdeling.

De baardvleermuis:  
een onverwachte wending




