VERSLAG VERGADERING LEM
DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2016

Aanwezig

Luc Vandenheede, Erwin Van Heesvelde,
Caroline Croo, Bart De Buck, Chris Van
Cauwenberghe, Francis Van Mol, Hilde De
Boever, Katrien De Coensel

Verontschuldigd

Andries Gryffroy, Bart Daneels, Koen
Leurquain, Sven De Groote

Afwezig

Lena De Smaele

Verslag opgemaakt door

Katrien De Coensel

Agendapunten
1. De voorzitter opent de VERGADERING, verslag vorige vergadering wordt
goedgekeurd. Schepen Van Heesvelde vraagt het verslag in de toekomst door te sturen in een
ander bestandsformaat.
2. EVALUATIE algemene vergadering 02/06/2016 in 't Groenhof te Melle. Opkomst was
zeer goed, gastspreker Ivan De Vadder bracht een mooie uiteenzetting, de catering was ok. We
houden het bij de zelfde locatie voor de AV van volgend jaar. Caroline Croo vraagt na bij 't
Groenhof wat de mogelijke avonden zijn na Pinksteren 2017.
De bankrekening van LEM kent een mooi saldo, met dank aan VZM voor de royale cheque.
Bestuursleden zullen tegen komende vergadering informatie verzamelen betreft een volgende
GASTSPREKER. (Caroline: Tom Vd Weghe, Katrien: Gella vd Caveye)
3. Kennisname: Roos Botelberge is afgevaardigd namens de Open VLD voor de AV van
LEM als niet-stemgerechtigd lid. Tijl De Witte is dit voor GPS. Verdere oplijsting wie voor welke
partij afgevaardigd is: namens CD&V Sybille Moreels, voor N-VA Isabelle Poelman, sp.a. Michiel
Beek en voor Gemeentebelangen: Christa Hijsselinckx.
4. Gemeente vraagt ADVIES van LEM aangaande het gebruik van
HELIUMBALLONNEN. LEM adviseert de wetgeving hieromtrent af te wachten en deze na te
leven.Gemeente is van plan geen acties meer met deze ballonnen te plannen. Dit om
plasticvervuiling tegen te gaan.
5. Betreffende de geldelijke TUSSENKOMST bij buurtfeesten adviseert LEM de
gemeente de VERPLICHTING op te leggen aan de feestcomités een minimum van 200.00 euro
te besteden bij lokale Melse handelaars (voor te leggen factuur is de bewijskracht).

6. ADVIES van LEM betreffende de GEMEENTELIJKE WEBSITE. LEM stelt voor de
gemeentelijke ambtenaren hun werk te laten verrichten met als primaire doelstelling
DUIDELIJKHEID hanteren om de website verder te optimaliseren.
7. Vraag van andere Melse lokale raad betreft het gebruik van TOILETTEN vd Melse
handelaars door hun klanten. LEM vindt dat dit moeilijk te realiseren valt voor de plaatselijke
handelaars. Er zijn voldoende openbare toiletten (op kerkhof, in gemeentehuis, in kapel vd kerk,
in de BIB, aan de sportdienst ). LEM is van mening dat het aanbod volstaat.
8. LEM volgt op welke nieuwe bestemming het oude STATIONSGEBOUW krijgt.
9. Herinrichting GEMEENTEPLEIN. Het verslag van de buurtvergadering is voor de
bestuursleden van LEM onduidelijk, enkel de verschillende meningen van de aanwezigen
worden er in opgesomd. Een conclusie of gemeenschappelijk standpunt ontbreekt. Voor LEM is
het hoogst belangrijk dat er GEEN PARKEERPLAATSEN VERDWIJNEN en indien er wegvallen
(omwille van veiligheid) dat deze plaatsen zeker gecompenseerd worden. OPTIMALE
VERKEERSVEILIGHEID is van groot belang. Een ontwerper werd door de gemeente
aangesteld voor het herinrichten van Gemeenteplein, Vossenstraat, Beekstraat en Kerkstraat.
De ontwerper zal nieuwe ideeën aanbrengen. Het nieuw mobiliteitsplan moet klaar zijn voor eind
2018.
Aanvulling door schepen Van Heesvelde: een fietsstraat (zoals de Kerkstraat eventueel zou
worden) impliceert de absolute voorrang van de fietsers, auto's mogen er ook rijden maar
moeten wachten en na de fietsers rijden (dus auto's mogen fietsers niet inhalen).
Bedenking betreft de Schauwegemstraat: de zin van het éénrichtingsverkeer zou beter
veranderd worden, zou logischer zijn.
10. Visie betreft betalend PARKEREN en PARKEREN BLAUWE ZONE. Parkeermeters
zijn duur; een controlemaatschappij ( voor bewonerskaarten en blauwe zone) inschakelen is
veel goedkoper voor de gemeente. Nochtans zou het een goed idee zijn om een betere rotatie
van de auto's op het Gemeenteplein te hebben door parkeermeters te plaatsen en de eerste 30
minuten gratis te geven. Parkeermeters kunnen nuttig zijn daar waar het druk is om een betere
rotatie te hebben. Voor de Merelbekestraat zou het evt. raadzamer zijn de blauwe zone uit te
breiden van 1u naar 2u. De Kruisstraat zou beter een blauwe zone hebben aan beide zijden.
Opmerking de 4 parkeerplaatsen aan apotheek Van Heesvelde in de Kerkstraat maken deel uit
van de blauwe zone. Met een bewonerskaart mag je daar niet parkeren.
Schepen Van Heesvelde duidt aan dat een nieuw drie jaar lopend contract (parkeerwachters/
controle) recent gestart is en evaluatie pas kan op het einde van contract.
11. De schepen van lokale economie zou graag de plaatselijke bedrijven bij een
SPECIALE VERJAARDAG HULDIGEN (x aantal jaar bestaan). Na overleg wordt beslist dat dit
best kan gebeuren op het jaarlijks evenement van LEM 'Uit Liefde Voor De Middenstand' in
februari. Voor het opstarten van deze geplande traditie zal de schepen in de M.I.B. een oproep
plaatsen en kunnen de bedrijven/handelszaken/personen met vrij beroep zich melden indien ze

wensen gevierd te worden. De bedrijven kunnen zich dan kort voorstellen op de geplande
avond. Dit plan dient nog verder uitgewerkt.
12. SCHRAPPEN VERPLICHTING SLUITINGSDAG. Is een WEKELIJKSE
SLUITINGSDAG verplicht? of mag men deze overslaan? De wetgeving hieromtrent zal
nagegaan worden.
13. Er komt een VUILZAKKENAUTOMAAT aan het gemeentehuis, betalen kan met
bankkaart. Deze automaat wordt gebudgetteerd in 2017.
14. Gemeente moet een actie organiseren (subsidiereglement van de provincie OostVlaanderen) ter ondersteuning van de DETAILHANDEL. Er dient een aanvraag te gebeuren
voor 30 sept. 2016 en dit voor acties die dienen uitgevoerd te worden in 2017.
Gemeentebesturen kunnen tot 10 000,00 euro SUBSIDIE ontvangen.
15.LEM vindt de leegstand van handelszaken in nieuwe gebouwen (Brusselse stwg)
verontrustend. De LEEGSTAND van deze ruimtes (speciaal gebouwd met handelsfunctie) zou
moeten weggewerkt worden. (was er een verplichting? beter is advies, niet bindend)
16.Linda De Geest is gestopt als plaatslijke reporter.
17. Hilde De Boever stelt een actie voor van UNIZO: streetfood als network event op
24/09/2016 in bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat te Gentbrugge. De bestuursleden
ontvangen een uitnodiging.
18. Hilde De Boever zal het college Melle vragen (op ouderraad) of ze een app kunnen
ontwikkelen voor de gemeente, kan dan evt in combinatie met promo voor het college.
19. Volgende vergadering: DATUM zal meegedeeld worden door de voorzitter. Alvast
staat op agenda het uitwerken van event 'Uit Liefde Voor De Middenstand'. (Reeds enkele losse
ideeën: croques monsieur door Herlinde en Stef?, champagne? traiteur uit de Palmstraat?
viering van de jarige bedrijven)

Actiepunten

TO DO's

Caroline

1. Contact nemen met 't
Groenhof/ ivm
vastleggen datum AV
2. Nagaan voor een
goede gastspreker

Erwin

1. Melding in M.I.B. zodat
jarige bedrijven zich
kunnen melden

Hilde

1. Informeren bij college
Melle ivm ontwikkelen
app

Katrien

1. Website Gella vdc
bezoeken/ tarief als
gastspreekster nagaan

Luc

1. Uitnodigen voor
volgende
bestuursvergadering

Volgende vergadering
 Goedkeuring van het vorige verslag:
 Agendapunten volgende vergadering:
 Datum, plaats en uur van de volgende vergadering:

