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Beste bewoner,

Wij vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in 
Merelbeke Flora. Daar maken wij al 5 jaar werk van.

Onze nieuwsbrief is bedoeld om je regelmatig op de 
hoogte te houden van onze activiteiten in de Flora-
wijk. Welke activiteiten zijn er al geweest en welke 
initiatieven staan er op til? Je leest het voortaan in de 
nieuwsbrief die 3x per jaar verspreid wordt.

Veel leesplezier!

Bewonersplatform FLORA

Nieuwsbrief van Bewonersplatform FLORA

Het bewonersplatform 
FLORA is er voor en door de 
bewoners van de Florabuurt. 

Elke maand komen de 
leden samen tijdens een 
vergadering om alles te 
bespreken.  

Wil jij ook meehelpen aan 
een leuke buurt? Kom eens 
luisteren op een vergadering! 
Deze zijn vrij toegankelijk.

De volgende vergadering 
vindt plaats op 31 mei. 
Daarna nemen we een 
welverdiende pauze tot  
september. Volgende data 
zijn 18/09, 17/10, 22/11, 7/12.

De vergaderingen gaan 
door vanaf 19u30 in de 
Koestraat, meer bepaald in 
de polyvalente zaal in het 
Sportcomplex.

E-mail: bpf.flora@gmail.com

Website: 
https://bewonersplatformflora.
jimdo.com/

Facebook: 
https://www.facebook.com/
florabewonersplatform/

Welkom 

OOK VOOR JOU
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Op 23 april ging het duurzaam project Flora Op 
Wielekes van start. Het is een soort bibliotheek van  
kinderfietsen. Voor een klein jaarlijks bedrag heb je 
steeds een fiets op maat. Wordt de fiets te klein, dan 
ruil je hem gewoon in voor een groter exemplaar. 
 
WAAR: “De Keiberg“, Hundelgemsesteenweg 270, 
9820 Merelbeke

WANNEER: elke vrijdag van 13u00 tot 16u20. 
Eventueel is ophaling van een fietsje mogelijk na 
afspraak op 0479/73.96.55.

PRIJS: eenmalige waarborg van €20, jaarabonnement: 
€30, familie-abonnement: €20 (vanaf het 2e fietsje)
Betalen kan ter plaatste cash.

Wie een eigen waardevol fietsje binnenbrengt, krijgt 
een jaarabonnement cadeau!
  
Bekijk ook onze Facebookpagina Flora Op Wielekes. 
Je vindt er o.a. een reportage van VTM over ons 
duurzaam initiatief. 

Hiermee willen we ook het fietsen van en naar school en 
het werk promoten, want jong geleerd is oud gedaan!

Op wielekes BLOEMZITBANK

Samen met de provincie 
Oost-Vlaanderen engageert 
de gemeente Merelbeke zich 
om deel te nemen aan de 
wedstrijd ‘creëer het mooiste 
b(l)oeiend hoekje’. Hiervoor 
deed zij onder meer een 
beroep op het bewoners-
platform. Wij gaan op deze 
oproep in! 

Bedoeling is om een zitbank 
én ruimte voor beplanting 
in elkaar te steken en die 
gedurende de zomer op een 
openbaar toegankelijke plek 
te zetten, waardoor iedereen 
er gebruik van kan maken. 
Deze zomer komt er een 
jury langs die oordeelt welke 
bank de meest originele 
is en de makers hiervan 
ontvangen een kadobon van 
€250 euro bij AVEVE. 

In de eerste plaats lijkt het 
ons echter dat de bank een 
aanzet kan geven tot meer 
sociaal contact tussen de 
buurtbewoners.

We zijn zelf al benieuwd naar 
het resultaat!
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Zwerfvuilactie STRAATFEESTEN EN 
SPEELSTRATEN

De gemeente Merelbeke 
moedigt buurtinitiatieven 
zoals straatfeesten en 
speelstraten aan.

Straatfeesten
Wil je een straatfeest 
organiseren? Vraag je 
vergunning op tijd aan. Bij 
de gemeente kan je aan 
een zeer democratische 
prijs materiaal huren 
zoals tafels, stoelen, 
tenten,... Onder bepaalde 
voorwaarden kan je ook 
een subsidie krijgen van 
maximum €625,00.
Meer info is te vinden op 
https://www.merelbeke.be/
vrije-tijd/ik-organiseer.

Speelstraten
Zijn er veel kinderen 
in je straat? Tijdens de 
zomervakantie kan je onder 
bepaalde voorwaarden je 
straat omtoveren tot een 
heuse speelstraat. Hierbij 
wordt doorgaand verkeer 
gebannen wat  het voor 
de kinderen een heel stuk 
veiliger maakt om buiten te 
spelen. Meer info vind je 
op https://www.merelbeke.
be/www.merelbekebe/
speelstraten.

De werkgroep “Propere Flora” organiseert jaarlijks 
een zwerfvuilactie. Dit jaar was het de vijfde keer!
We sluiten aan bij jeugdverenigingen en scholen die, 
evenals het bewonersplatform, het signaal willen 
geven dat zwerfvuil achterlaten echt niet kan en dit op 
een positieve manier bekrachtigen door zelf mee op 
te ruimen. 

We haalden dit jaar ongeveer 50 kg op. Dit is meer 
dan vorig jaar, iets minder dan 2015.

De gemeente en de afvalcommunale I.V.M. zorgen 
voor het ondersteunend materiaal (handschoenen, 
vuilniszakken, prikkers, fluovestjes, …) en de nodige 
promotie. Zij voorzien ons ook van een versnapering 
en een drankje. 

Bedankt aan alle helpers! Samen staan we sterker. 

Dit jaar voorzien we nog een tweede actie in het 
najaar. Wil je er graag bij zijn of wens je meer 
informatie? Check onze website en Facebook of mail   
bpf.flora@gmail.com.
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Wedstrijd

VU.: Bewonersplatform FLORA,
Kon. Elisabethlaan 27,
9820 MERELBEKE

HET VERHAAL VAN

Steven Malfliet en Fatima 
Snoussi, de voorzitters van 
bewonersplatform FLORA 

Steven: Via een oproep vanuit 
de gemeente ben ik in  het 
bewonersplatform FLORA 
gerold. Ik woonde al 10 jaar 
in Merelbeke Flora maar zat 
in geen enkele vereniging 
en wilde wel nieuwe mensen 
leren kennen. 

Fatima: Ik hou ervan 
actief bij te dragen aan 
de gemeenschap. Dat is 
voor mij een soort van 
ontspanning. Ik zocht iets dat 
apolitiek was en waar ik mij 
volledig achter kon zetten. 
Onze eerste open bewoners-
café zal mij altijd bijblijven. 
Dat was de eerste keer dat 
er sprake was van een echte 
dialoog met de burger.

Steven: Het bewonersplatform 
FLORA werkt zo goed omdat 
de werkgroepen zaken 
aanpakken die de buurt echt 
aanbelangt, en dat in een 
ongedwongen losse sfeer 
met respect voor elkaar.

Fatima: Ik hoop dat de 
gemeente Merelbeke ons 
in de toekomst nog veel 
meer zal beschouwen als 
een positieve inbreng en 
brug tussen burger en de 
gemeente.

Weet jij wat de naam is van dit kunstwerk? 

Het is gesitueerd op het Floraplein aan de kerk. In 
2015 werd dit beeld van het kunstenaarsduo Niko Van 
Stichel en Lut Vandebos in Merelbeke geïnstalleerd, 
nadat de gemeente de wedstrijd ‘Thuis voor een beeld’ 
van de provincie Oost-Vlaanderen en Radio 2 won. 
Het immense kunstwerk heeft een diameter van maar 
liefst acht meter.

Stuur het juiste antwoord vóór 30 juli naar 
bpf.flora@gmail.com en maak kans op een cadeaubon 
Merelbeke ter waarde van €25,00! 


