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Volgende gemeenteraad:
Iedereen is welkom om op maandag 18 april 2016 de gemeenteraad bij
te wonen. De openbare zitting start om 20.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis, Gemeenteplein 1, Melle.
Volgende OCMW-raad:
Iedereen is welkom om op maandag 25 april 2016 de OCMW-raad
bij te wonen. De openbare zitting start om 20 uur in de raadzaal
van het OCMW, Vossenstraat 107, Melle.

Lena De Smaele,
Gemeenteplein 1, 9090 Melle.
ONTWERP

C2 - The Communication Square,
Klaverstraat 2, 9090 Melle.
DRUK

Die Keure,
Kleine Pathoekeweg, 8000 Brugge.
Dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier.
Dit magazine bevat mogelijks creaties (beelden,
merknamen, logo’s, foto’s) die eigendom zijn van
anderen dan van het gemeentebestuur Melle.
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WACHTDIENST
CENTRAAL OPROEPNUMMER VAN DE WACHTDIENSTEN:
Apotheek van wacht: tel. 09 039 22 48 of raadpleeg www.geowacht.be
Dokter van wacht: tel. 09 236 50 00
Tandarts van wacht: tel. 09 033 99 69

Milieu

Zuiver water in Melle
De Europese Kaderrichtlijn Water is
één van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water en heeft als doel om
de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig te stellen. Om aan
de eisen van Europa tegemoet te komen is sinds 2003 het Vlaams decreet
‘Integraal Waterbeleid’ van kracht. Tegen 2027 moeten alle oppervlaktewateren in Vlaanderen van goede kwaliteit
zijn. De parameter hiervoor is de zuiveringsgraad: het percentage van de
huishoudens waarvan het afvalwater
aangesloten is op een waterzuiveringsinstallatie.
In Melle zijn hiervoor de laatste jaren
verschillende rioleringsprojecten uitgevoerd. Dat werpt vruchten af: sinds
2003 is de zuiveringsgraad gestegen
van 18 naar 85 procent. Na aﬂoop van
de werken van de Gontrode Heirweg,
Varingstraat en Vijverwegel, zal de zuiveringsgraad zelfs stijgen tot 86,5 procent.

De gemeente neemt deze uitdaging
professioneel en doelgericht aan en
werkt samen met Aquafin en het integraal waterbedrijf FARYS|TMVW.
Aquafin bouwde op de Kouterslag een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
die sinds 2009 volledig operationeel
is. Deze installatie zuivert het grootste
deel van het Melse afvalwater voor het
naar de Schelde gaat. Het afvalwater
van het deel van Melle ten westen van
de Ringvaart gaat naar de RWZI van
Destelbergen. FARYS|TMVW ondersteunt de gemeente bij de inzameling
van het afvalwater en het transport
ervan naar de waterzuiveringsinstallaties. De Vlaamse overheid subsidieert
een deel van de kosten.
De gemeente blijft volgende jaren samen met de partners inzetten op de
verdere uitbouw en exploitatie van het
rioleringsstelsel. Streefdoel is dat alle
afvalwater gezuiverd wordt, voor het in
de Schelde belandt.

In deze straten zijn de
nodige rioleringswerken
uitgevoerd:
Akkerstraat
Begijnenwegel
Brusselsesteenweg
Caritasstraat
K. Mercierlaan
Kruisstraat
Lange Munt
Mellestraat
Merelbekestraat
Nonnenwegel
Oude Brusselse Weg
Park ten Hovelaan
Pontstraat
Proefhoevestraat
Sint-Bavostraat
Tuinstraat
Vijverwegel
Zwaanhoeklos
Zwaantjesstraat

Meldingskaart
Aan de gemeentesecretaris, t.a.v. Lena De Smaele, Gemeenteplein 1, 9090 Melle
Ik signaleer aan het gemeentebestuur dat...

Melle, ......./......./..........

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Graag werd ik op de hoogte gehouden van het gevolg dat het college van burgemeester en schepenen gegeven heeft aan mijn opmerking.
Naam en adres: .....................................................................................................................................................................................
Tel: .....................................................................................................................................................................................................

3

01

actueel
Sociaal

Een herinnering aan
Toni Viceroy
Op 5 februari moesten familie, vrienden en ook de collega’s van het gemeentepersoneel plots afscheid nemen van
Toni Viceroy. Toni was sinds 1991 in dienst bij de gemeente. Hij was een fijne collega die goed in de groep lag. Hij
werd ook geprezen om zijn vakmanschap: er was weinig
dat Toni niet kon. Toni was een werker die altijd eerst aan
een ander dacht, zowel privé als op het werk. Het personeel en bestuur van de gemeente is Toni erkentelijk voor
de vele jaren samenwerking en wil sterkte toewensen aan
Manuella, Sabrina, Thomas, zijn familie en vrienden.

Cambio autodelen in de omgeving van Melle
De oplossing voor wie weinig rijdt
Cambio autodelen is een eenvoudige formule waarbij op
vaste standplaatsen auto’s ter beschikking staan. Tegen
een vergoeding kun je die reserveren en vrij gebruiken.
Op het einde van de rit zet je de auto terug op de standplaats zodat de volgende gebruiker ermee weg kan.
Met Cambio heb je dus een auto wanneer je er een wil
maar ook enkel dan. Bovendien verlost Cambio je van alle
kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt:
onderhoud, herstellingen, autokeuring, … Cambio neemt
alles voor zijn rekening.
Cambio in Melle?
In Melle is er momenteel geen cambiostandplaats.
Het gemeentebestuur peilde vorig jaar naar het enthousiasme bij de Mellenaar voor autodelen. De reacties waren
beperkt, waardoor het gemeentebestuur besloot om nog
even te wachten met het opstarten van een cambiostandplaats op Mels grondgebied. Als de standplaats niet voldoende wordt gebruikt kunnen de kosten hoog oplopen
voor het gemeentebestuur.
Dat wil niet zeggen dat je niet kan autodelen. In de onmiddellijke omgeving van Melle zijn er een aantal cambiostandplaatsen. De standplaats Merelbeke Flora ligt net
buiten Melle en kan dus zeer interessant zijn. Er is ook
een standplaats in het centrum van Merelbeke en er zijn
een aantal standplaatsen in Gentbrugge die vlakbij Melle
gelegen zijn.

Op volgende plekken nabij Melle vind je standplaatsen
van Cambio autodelen:
‘Floraplein’ Merelbeke (Floraplein 2)
‘Stelplaats’ Merelbeke (Hundelgemsesteenweg 317)
‘Ottenstadion’ Gentbrugge (Brusselsesteenweg 683)
‘De Porre’ Gentbrugge (Jules de Saint-Genoisstraat 103)
‘P+R’ Gentbrugge (Land Van Rodelaan)
Voor alle standplaatsen en meer informatie kan je een
kijkje nemen op de website www.cambio.be.

Dienst Verkeer
Steven Van De Vyver
 09 210 07 55
 verkeer@melle.be
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Gabrielle ‘Gaby’ Pien
honderdeneen
Gaby werd geboren op 18 februari 1915 in
Sint-Amandsberg.
Zij woonde zelfstandig tot zij 96 was en verblijft nu
vier jaar in Kanunnik Triest. Ze beleeft nog veel plezier aan het lezen van boeken en kranten en aan het
bezoek van haar zeven kinderen, 23 kleinkinderen en
17 achterkleinkinderen.
Proficiat Gaby!

Van slaappillen kan je vallen.
Praat erover met je arts of apotheker.

Wist je dat...
• Slaapmedicatie veelvuldig en vaak langdurig
gebruikt wordt in België?
• Slaapmedicatie gepaard gaat met een verdubbeld risico op valpartijen?
• Deze valpartijen vaak letsels tot gevolg hebben zoals heup- en polsbreuken?
• Het geleidelijk afbouwen van slaapmedicatie
bij ouderen het aantal valpartijen kan
verminderen?

Vergeet niet, hoe jonger je start met preventie,
hoe lager het valrisico op latere leeftijd.
Dit is een oproep aan alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die
in contact komt met 65-plussers om valpreventie-activiteiten te organiseren.
Meer info op www.valpreventie.be

Tips om vallen te voorkomen
• Zorg in je huis voor voldoende verlichting en antislip onder
tapijten;
• Wees bijzonder aandachtig en voorzichtig voor de stoep;
• Draag aangepast en stevig schoeisel, dat je volledige voet
omsluit;
• Laat je ogen regelmatig controleren en draag een aangepaste bril indien nodig;
• Sta niet te snel op uit bed of uit de zetel, anders kan je duizelig worden.
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in the picture

Marietje De Coster

Bewoonster Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest, Kloosterstraat
voormalig uitbaatster ‘De Hertog van Brabant’
Wie is Marietje?
Ik ben geboren op 10 augustus 1917
en liep school tot mijn 14 jaar in
Melle en nadien nog 2 jaar aan het
Crombeen in Gent.
We hebben altijd een goed café gehad aan het station van Melle: ‘De
Hertog van Brabant’, waar nu de
‘Retard’ is. Mijn ouders hadden het
café met duivenlokaal overgenomen
in 1918. Mijn mama kookte ook op
het feest van de duivenmelkers. En
omdat het zo lekker was, ieder jaar
hetzelfde menu: een goede soep met
balletjes, kalfskop met Godardsaus
en daarna rosbief, gestoofd witloof
en aardappelen.
Na de dood van mijn vader zette ik
de zaak verder met mijn moeder. In
1948 ben ik gehuwd. Mijn man, een
vloerder, hielp toen mee in de zaak.
De mensen hadden in die tijd nog
geen auto, ze gingen werken met
de trein, vandaar dat we goede zaken deden. Klanten dronken vooral
export, Kenia pils van de brouwerij
Huyghe, trappist zowel ‘nen bleken
als nen bruinen’.
In 1958 hebben we gebouwd
in de Eikerwegel en daar zijn
we al die tijd blijven wonen.
Je dagen in Kanunnik Triest
Ik verblijf hier al dertien jaar
en ben heel blij met de goede
verzorging.
Mijn dag begint rond acht
uur. Dan ontbijt ik met melkbrood met chocolademelk.
Dat is zacht om in te bijten.
In de loop van de voor-
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middag eten we soep. Ik ben geen
soepboer, maar ik kijk wel uit naar
de dinsdagen want dan is er tomatensoep met balletjes. Dan het middagmaal en ’s namiddags thee met
een koekje. Rond vijf uur is er dan
avondbrood met een sneetje salami, hesp of een overschotje van het
vlees van ’s middags. Van ander beleg ben ik niet zot.
Nu ga je lachen maar met tatjespap
(aardappelpuree met karnemelk)
kun je me een plezier doen. Ik eet
enkel hetgeen mijn moeder klaarmaakte in mijn jeugd. Zeg maar de
gewone kost van toen: stoverij, hutsepot, worst, princessen, spruitjes,
rode kool…
Vroeger kon muziek op tv me nog
boeien maar nu is er weinig dat me
echt interesseert.
Ik hou me bezig met kaarten, rami
bridge, want lezen of schrijven gaat
niet meer omdat mijn ogen niet meer
mee willen.

Ik krijg heel veel bezoek van oude
kennissen. Zelfs van mensen van
veertig, vijftig jaar die ooit met hun
grootvader meekwamen naar het
duivenlokaal. Ze kregen dan wat
chocolade van mij en dat zijn ze niet
vergeten.
Heb je gereisd?
Ik ben naar Duitsland geweest. Ook
Normandië en Bretagne, Parijs,
Keukenhof en Amsterdam heb ik bezocht. Met de auto of de trein, want
in een vliegtuig durfde ik niet.
Wat is de grootste uitvinding volgens jou?
Voor mij is dat televisie. Op die manier heb ik veel dingen gezien die ik
anders nooit zou gekend hebben, zoals mooie streken en landen.
www.wzckanunniktriest.be

in the picture
wist je dat ?

Vlaanderen Feest in jouw buurt of straat
Wie met zijn buurt of straat een activiteit wil organiseren naar aanleiding
van de Vlaamse Feestdag, kan hiervoor een feestcheque krijgen. Hiermee kan de Vlaamse overheid tot 170 euro tegemoet komen in de kosten.
Je activiteit moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Het moet
gaan om een buurt- of straatfeest waarop iedereen welkom is. Het moet
doorgaan op één welbepaalde plaats. Een parcours of wandeling komt
dus niet in aanmerking. Ook de datum is van belang: je activiteit moet
plaatsvinden tussen 1 en 11 juli. Je moet de promotie van Vlaanderen
Feest uitdragen door de logo’s en vlaggen te gebruiken.
Je dient hiervoor je dossier in en neemt zo een optie op een feestcheque. Later dien je je bewijsdossier in. Op basis van dat laatste wordt een
eventuele tegemoetkoming uitbetaald.
Let wel, je kan niet alle kosten inbrengen. Animatie, optredens, infrastructuur en promotie bijvoorbeeld wel, maar voedsel, drank of personeel bijvoorbeeld weer niet. Extra informatie vind je op
www.vlaanderenfeest.eu. Daar kan je je ook kandidaat stellen.

Cultuurprijzen Provincie Oost-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen is rijk aan cultureel talent en kunde. Het provinciebestuur
moedigt dit aan door verschillend cultuurprijzen ter waarde van 5.000 euro uit
te reiken. In 2016 worden er prijzen uitgereikt in de volgende categorieën:
- Vormgeving
- Popmuziek
- Historisch onderzoek (geschiedenis/volkskunde/genealogie)
- Letterkunde (proza/essay en monografie)
- Populariserend werk
- Erfgoed
Je kan je kandidaat stellen voor één van deze prijzen tot 15 april 2016.
De maanden daarna beoordeelt de jury de inzendingen. In het najaar maakt
de deputatie de winnaars bekend.
Op www.oost-vlaanderen.be > cultuur & vrije tijd > cultuur > cultuurprijzen
vind je meer informatie over de verschillende prijzen.

2500 euro
is het bedrag dat werd
ingezameld door de verschillende verenigingen
tijdens de kerstmarkt op
zaterdag 19 december.
Deze opbrengst gaat
zoals ieder jaar naar
het goede doel. Dit jaar
steunt Melle de Vzw
Anvasport. Anvasport
staat voor Anders Validen Sporten en is een
vereniging die zich inzet
voor mensen met een
motorische handicap.
Zij proberen de mensen
terug deel te laten nemen aan verschillende
sporten, om zo ook sociale contacten op te
bouwen en isolement te
vermijden.
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