Melle …






… een gemeente met een duurzame toekomst
… een gemeente met een andere mobiliteit
… een groene gemeente
… een sociale gemeente
… waar Mellenaars mee besturen

Een gemeente met een duurzame toekomst
Groen maakt van Melle een gemeente met toekomst, met aandacht voor een duurzame
leefomgeving, een afdoend klimaatactieplan en een gezonde en evenwichtige leefomgeving.
Groen Melle gaat voor:
 schone en betere lucht
o We nemen maatregelen om de schadelijke uitstoot van het verkeer in te perken, in
het bijzonder in de omgeving van onze scholen. Kinderen hebben recht op gezonde
en zuivere lucht
o We promoten het gebruik van de fiets om het aantal autokilometers te verminderen
o We plannen carpoolparkings en platformen voor autodelen
 een kwaliteitsvolle en lokale voedselketen
o We geven boeren en producenten uit de buurt de kans om hun producten
rechtstreeks aan de Mellenaars te verkopen op onze boerenmarkten. Deze markten
worden op verschillende tijdstippen en locaties georganiseerd
o We stimuleren de Mellenaars om te kiezen voor gezonde voeding met minder vlees
o We trekken de lijn van gezonde voeding verder in de Melse scholen, de zorgsector,
enz.
 een degelijk afvalbeleid en het verminderen van afval met een belastende impact op het
milieu. We dragen het bannen van plastic hoog in het vaandel
o We organiseren preventieve acties voor producenten en handelaars om afval te
voorkomen en te vermijden
o We controleren en sanctioneren zwerfvuil en sluikstorten
o We introduceren een herbruikbare boodschappentas: ‘de zak van Melle’
o We kopen herbruikbare bekers aan en gebruiken die tijdens gemeentelijke en
publieke evenementen
o We stimuleren hergebruik en bevorderen de deel- en participatie-economie in de
gemeente: Repair Cafés, een kringloop- of weggeefwinkel, rommelmarkten en
garageverkopen, enz.
o Als afval niet kan opgehaald worden, bekijken we samen met de intercommunale
wanneer er inhaalrondes gepland worden. Duidelijke en snelle communicatie is
hierbij belangrijk

 alternatieve, milieuvriendelijke energie die de ecologische voetafdruk in Melle verkleint
o We kiezen voor groene stroom (windmolens, zonnepanelen) en stimuleren
gezamenlijke aankopen
o We passen de uren van onze straatverlichting aan en kiezen resoluut voor LED
lampen
o We anticiperen op de strengere CO2-regels in 2020 en plaatsen laadpalen voor
elektrische wagens
 een concreet en effectief burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie
o We maken het gemeentelijk klimaatactieplan concreter en voeren het stapsgewijs uit
o We zetten ons in voor meer premies en subsidies
o We stellen een energiegedragscode op voor alle openbare gebouwen en zoeken
samen met de handelaars hoe zij dit ook kunnen doen
o We stimuleren de passiefbouw van gebouwen en de plaatsing van zonnepanelen op
deze gebouwen


Een andere mobiliteit
Groen Melle streeft naar een veilige gemeente met een mobiliteitsplan op maat van álle gebruikers.
Het STOP principe - stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens - staat voorop en we
richten ons in de eerste plaats op de actieve weggebruikers: voetgangers en fietsers staan centraal.
Voor Groen Melle primeert:
 investeren in veilige, toegankelijke en volwaardige voet- en fietspaden
o Kinderen en ouders verdienen een traject zonder risico’s naar school
o We experimenteren met fietsstraten
o We zorgen voor veilige en duidelijke oversteekplaatsen
o Rolstoelgebruikers, minder mobiele en slechtziende inwoners en senioren moeten
zich vlot kunnen verplaatsen op trottoirs en wandelpaden zonder hindernissen
o We ondersteunen de toegankelijkheid van handelszaken, kantoren en openbare
gebouwen en belonen wie hiervoor inspanningen doet
 een positieve keuze voor voetgangers en fietsers in het lokale verkeer
o Zone 30 wordt de norm in de woonkernen
o We toetsen systematisch of voetgangers en fietsers een veilige plaats hebben in de
straten en nemen maatregelen waar nodig
o Doorgaand verkeer weren we uit de woonkernen en we treden op tegen
sluipverkeer
o We bevorderen autodelen en starten hierbij met voertuigen van de gemeente
o We pleiten voor meer en beter openbaar vervoer: de verlenging van de tram, een
betere bediening van de woonkernen en P&R-zones aan knooppunten van openbaar
vervoer
o We stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets voor korte afstanden

 een aantrekkelijke en actieve week van de Mobiliteit
o We betrekken de Mellenaars en de adviesraden om deze week in te vullen
o We organiseren een Autoloze zondag
 een comfortabele infrastructuur voor voetgangers en fietsers:
o We plaatsen voldoende (overdekte) fietsstallingen aan scholen, jeugdverengingen,
polyvalente zalen en openbare gebouwen
o We zorgen voor fietsparkeerplaatsen bij alle gemeentelijke evenementen (kermis, 11
juli viering …)
o We richten ‘stop- en stap’-plaatsen in waar ouders hun kinderen met de auto kunnen
afzetten en vanwaar de kinderen veilig te voet naar school stappen. Dit kan
eventueel in georganiseerde staprijen
o We investeren in meer, betere en ook slimme verlichting van fietspaden


Een groene gemeente
Groen wil de openbare ruimtes in Melle behouden, opwaarderen en op zoek gaan naar nieuwe
groenruimtes. De aanwezige natuur moeten behouden blijven en indien mogelijk versterkt worden.
We stappen af van de traditionele grasvelden en kiezen inheemse planten om pleinen en groene
zones in te richten. We vormen die om tot natuurrijke ontmoetingsplaatsen, afgestemd op de buurt
en met een evenwicht tussen recreatie en natuurwaarden.
We kiezen voor een beheer gericht op biodiversiteit en duurzaamheid.
We kiezen voor een ‘groene beleving’ via:
 een doordacht groenbeleid
o (Her)plant, snoeit en maait vanuit een doelgericht beheer met lange termijn
objectieven
o Kiest voor natuurlijke, streekeigen aanleg met minimaal onderhoud en maximale
natuurwaarde
o Zorgt voor duidelijke aanwezigheid van natuurlijke elementen in het straatbeeld
o Brengt versnippering van natuur in kaart en zorgt voor herverbinding tussen
waardevolle gebieden
o Zorgt voor welbehagen bij bewoners door het herstellen van het contact met de
natuur
o Komt tot stand na overleg met de buurt en geeft deels verantwoordelijkheid aan de
mensen/buurt zelf
 meer groen in het straatbeeld
o We moedigen straatgeveltuintjes aan
o We plannen ‘bloembakacties’ waarbij Mellenaars hun bloembakken aan een
verminderde prijs kunnen laten vullen op de markt, bij de boer, enz. op voorwaarde
dat ze op de vensterbank aan de straatkant verschijnen

o
o
o
o

We bannen zoveel mogelijk beton uit het straatbeeld en kiezen liever voor heggen
en struiken
We stippelen de actie ‘365 bomen per jaar’ uit in samenwerking met bv. de
Tuinbouwschool. Daarbij kiezen we voor vruchtdragende bomen en struiken
We leggen bloemenweides aan: ze vragen weinig onderhoud, zijn relatief goedkoop
en lokken nuttige dieren en insecten zoals bijen aan
We bevorderen waterdoorlaatbare bestrating en groendaken

 ecologische participatieprojecten en burgerinitiatieven
o We werken intergenerationele projecten uit met bv. Karus of zorgcentra om samen
met buurtbewoners gezamenlijke moestuinen aan te leggen. We stimuleren scholen
om hetzelfde te doen. Met de gekweekte groenten kan soep gemaakt worden. We
denken na over een eventuele financiering, een ‘soepsidie’
o We informeren en stimuleren de Mellenaars over bestaande (Voedselteam vzw, Pluk
Gent, De Wassende Maan, Velt, Tuin Hier, enz.) en nieuwe initiatieven (plukvelden,
kippenrennen …)
o We bevorderen de samenwerking tussen natuurverenigingen en andere
belanghebbenden (eigenaars, gebruikers …) om de natuur en open ruimte in Melle
toekomstgericht te beheren
 het behoud en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Ontmoeting en sociale
cohesie staan hierbij centraal
o We behouden maximaal de historische dorpsgezichten
o We creëren avontuurlijke speelruimtes en trefpunten voor kinderen en jongeren
o We maken schaduwrijke rustpunten, bv. op de Kouterslag en installeren publieke
picknickplaatsen
o We prikkelen milieubewuste, zelfstandige starters om een tijdelijke invulling te geven
aan leegstaande ruimtes
o We inspireren inwoners om buurtprojecten op te starten op braakliggende gronden,
zoals bv. gemeentetuinen
o We ondersteunen nieuwe woonvormen als co-housing, kangoeroewoningen, enz.


Een sociale gemeente
Groen wil een gemeente op mensenmaat waar elke inwoner zich goed voelt en fier kan zijn om in
Melle te wonen. Een gemeente waar de Mellenaar kan leven en beleven.
Daarom wil Groen:
 het ‘samen’ wonen in de buurten versterken
o Via wijkbudgetten betrekken we de buurten actief bij het organiseren van projecten
die mensen dichter bij elkaar brengen
o We starten buurtzorgprojecten op die mensen ertoe aanzetten om elkaar te helpen
o Ook de wijkagenten worden actief betrokken bij de buurtwerking

o

We experimenteren met gevelbanken waar je elkaar kan ontmoeten

 de gezamenlijke cultuur- en sportbeleving in Melle activeren
o We ondersteunen de Melse verenigingen bij de organisatie van evenementen
o We willen zoveel mogelijk Mellenaars betrekken bij cultuur en hebben daarbij
aandacht voor kansengroepen
o We sluiten Melle aan bij de UiTPAS
o We maken alle gemeentelijke activiteiten toegankelijk voor alle geïnteresseerde
inwoners
o We zorgen voor meer transparantie in beslissingen, bv. over het gebruik van
openbare gebouwen
o We bouwen de Kouterslag verder uit als knooppunt van ravotten, spelen, recreatie,
sporten, ontspannen en rustige natuurbeleving. Picknicken kan! We durven te
experimenteren met bv. een publieke BBQ-plaats, met film op het gras ... We
reserveren deze publieke ontmoetingsplaats voor voetganger en fietser, voor meer
groen en ver weg van het autoverkeer. Daarbij besteden we aandacht aan inspraak
van elke gebruiker, duurzaamheid en laagdrempeligheid. Samen willen we deze
ontmoetingsplaats bij uitstek netjes en afvalvrij houden
 van Melle een kindvriendelijke gemeente maken
o We pleiten voor kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang
o We kiezen voor samenwerking tussen de verschillende onderwijsinstellingen in Melle
o We willen goede voor- en naschoolse kinderopvang organiseren over de grenzen van
de netten heen
o We breiden de gemeentelijke vakantiewerking (speelplein, sport- en andere kampen)
uit en spreiden die beter over de gemeente
o We voorzien een speelhoek in het gemeentehuis en rustige borstvoedingsruimtes in
openbare gebouwen
o We betrekken kinderen en jongeren actief bij plannen en beslissingen zoals de bouw
van de nieuwe school, de (her)aanleg van het gemeenteplein, de inkleding van de
Kouterslag …
 jongeren en de jeugdwerking optimaal ondersteunen
o We luisteren naar vragen en ideeën van jongeren, jeugdverenigingen en de
jeugdraad en geven hen meer inspraak in het jeugdbeleid
o We hebben aandacht voor de moeilijk bereikbare doelgroep van 14 tot 16-jarigen:
we betrekken hen bij het activiteitenaanbod van de jeugdwerking en starten een
jongerenwerking voor deze leeftijdsgroep op
o We willen een toegankelijk en multifunctioneel jongerencentrum waar zowel de
jeugddienst, het jeugdhuis, een fuifzaal, vergaderlokalen, repetitieruimtes enz.
aanwezig zijn. Een allesomvattende infrastructuur werkt drempelverlagend en spoort
jongeren aan om samen te komen en projecten op te starten
o We willen een professioneel ondersteund jeugdhuis met een nieuw transparant
subsidiemodel dat focust op dialoog en nieuwe projecten en initiatieven

o

o

We werken een gerichter communicatieplan uit om jongeren beter te bereiken: we
investeren in social media tools, een aparte website en andere efficiënte
communicatiekanalen om jonge Mellenaars in te lichten over de werking en
activiteiten van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis
We gaan voor een laagdrempelige jeugddienst, waarbij de jeugdconsulenten tijd en
ruimte krijgen om jongeren ook actief op te zoeken in hun eigen leefmilieu, bv. op
bezoekdagen van kampen, op activiteiten van het jeugdhuis, bij sportverenigingen ...

 een gemeente die aandacht heeft voor de zilveren generatie
o We brengen zorg en sociale hulp (thuiszorgdiensten en zorgvoorzieningen ) tot bij de
mensen en zorgen ervoor dat ze toegankelijk en betaalbaar zijn
o We geven het OCMW een coördinerende rol via lokale (wijkgebonden)
dienstencentra
o We geven gehoor aan de wens van vele ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen. Daarom stimuleren we in de gemeentelijke verkavelingen een mix van
traditionele en nieuwe woonvormen (levensloopbestendige woningen, co-housing,
kangoeroewoningen, betaalbare serviceflats). We voeren ook een voorwaardelijke
premie in voor noodzakelijke aanpassingen zoals bv. een traplift
o We maken openbare gebouwen gemakkelijker toegankelijk voor ouderen
o We passen de communicatie van de gemeente aan: we gebruiken heldere taal en
zetten gepaste communicatiemiddelen in
o Opdat ouderen de digitale trein niet zouden missen, ondersteunen en organiseren
we initiatieven die digitale vaardigheden aanleren en onderhouden
o We stimuleren de deelname van alle leeftijdsgroepen aan het verenigingsleven,
buurtwerking en vrijwilligerswerk
o We willen zitbanken op de juiste plaatsen en voldoende openbare toiletten in heel
de gemeente
 armoede aanpakken
o We sporen sociale noden actief op en zorgen voor een automatische toekenning van
tegemoetkomingen, zodat iedereen krijgt waarop hij/zij recht heeft
o We sporen (verborgen) armoede en eenzaamheid bij ouderen op via huisbezoeken,
huisarts, thuiszorg …
o We brengen zorg en sociale hulp bij mensen in nood
o We geven het OCMW een actieve rol in het opsporen en bestrijden van armoede.
Het OCMW beperkt zich niet enkel tot schuldbemiddeling en sanctionering, maar
werkt ook preventief om te voorkomen dat mensen een schuldenberg opbouwen
 een solidaire gemeente zijn
o We ondersteunen de GROS op een actieve manier
o We staan vluchtelingen op een humane manier bij
o We werken actief mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)


Waar Mellenaars mee besturen
Groen wil een gemeente waar elke burger actief kan meedenken over het bestuur van de gemeente
en hoe het samenleven kan georganiseerd worden.
Groen Melle gaat voor :
 het vergroten van de betrokkenheid van de Mellenaar bij het dagelijkse bestuur
o We maken het gemakkelijker voor bewoners om vragen en agendapunten op de
gemeenteraad te brengen
o We gaan voor een transparante, eerlijke en open communicatie. We informeren van
in het begin, verschillende malen en via diverse kanalen over plannen en projecten
waar de Mellenaars belang bij hebben. Bij belangrijke aanpassingen in de ruimtelijke
ordening en bij grote wegenwerken nodigen we de buurtbewoners minstens twee
keer uit om de plannen toe te lichten en om hun feedback te krijgen
 een kwalitatieve dienstverlening dicht bij de gebruiker
o We willen de gemeentelijke dienstverlening uitbreiden door deze zowel in het
centrum als op Gontrode en Vogelhoek te organiseren. Dit kan met een mobiel
kantoor of met zitdagen in gemeentelijke infrastructuur in de wijken
o We verdedigen een klantvriendelijke dienstverlening, met flexibele openingsuren
o We werken aan een goedwerkend digitaal e-loket, maar behouden ook de
dienstverlening aan het gewone loket
o We willen goed geïnformeerde gemeentemedewerkers inzetten die onmiddellijk
kunnen inspelen op noden en vragen van de inwoners
 het rechtstreeks betrekken van de Adviesraden bij het bestuur
o We betrekken de adviesraden zowel bij de opmaak als bij de jaarlijkse evaluatie van
de beleidsplannen
o Een adviesraad wordt systematisch om advies gevraagd bij belangrijke dossiers in
hun beleidsthema: de Milieuraad voor het Milieubeleidsplan, de Mobiliteitsraad bij
wegenwerken, enz.
o Het gemeentebestuur informeert de adviesraden of ze hun adviezen volgen en
motiveert grondig indien een advies niet gevolgd wordt
o We vinden het belangrijk dat de adviesraden ondersteund worden door de
bevoegde gemeentelijke ambtenaar
 een gedeeld gebruik van de openbare gebouwen en materialen
o We onderzoeken op welke manier gemeentelijke infrastructuur na de diensturen ook
gebruikt kan worden door het verenigingsleven
o We gaan ook na in hoeverre en met wie het gemeentelijk materiaal gedeeld kan
worden, bv. een grasmaaier door een sportvereniging, een camionette voor het
vervoer van materiaal door een buurtfeestcomité, enz.
o We maken een duidelijke inventarisatie van de gedeelde materialen en zorgen voor
een betere bekendmaking ervan bij de Mellenaars

 het vereenvoudigen van procedures, reglementen en informatiekanalen
o De gemeente dient transparant en helder te communiceren, zonder vakjargon, zodat
elke Mellenaar duidelijk begrijpt wat bedoeld wordt
o We maken de gemeentelijke website en het inschrijvingsprogramma duidelijk,
eenvoudig in gebruik en voor iedereen toegankelijk


