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Het Bewonersplatform FLORA wil graag weten waar 
jullie als bewoners van wakker liggen. Weet je een 
plekje voor meer groen? Heb je een idee om de 
verkeersdoorstroming in je straat te verbeteren? 
Wil je graag werken aan de veiligheid in onze buurt? 
Heb je nog een ander idee? Laat het ons weten 
tijdens de PopUp actie doorheen de buurt! 

Op volgende data en locaties zetten wij onze PopUp 
tent van 14u tot 17u op. Kom gerust eens langs! 
   

DATUM LOCATIE
Zaterdag 7 april Koestraat: sportcentrum
Zaterdag 14 april Speelplein Heiwijkstraat
Zaterdag 21 april Ingang Liedermeerspark
Zaterdag 28 april Tuinwijk Jan Verhaegen
Zaterdag 5 mei Sint-Michielslaan

Zaterdag 12 mei Hoek Vinkenlaan 
Tertzweildreef

Zaterdag 19 mei Weistraat
Zaterdag 26 mei Koningin Fabiolapark
Zaterdag 2 juni Floraplein

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 vergaderingen 
vinden plaats op 19/04 en 
14/05.

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://www.bpflora.be

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

Droom mee voor FLORA
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Wedstrijd

VU.: Fatima Snoussi,
Kon. Elisabethlaan 27,
9820 MERELBEKE

HET VERHAAL VAN

Georges De Lobel, 
vioolmaker.

Georges: Ik was muzikaal, 
altijd al geweest. Mijn vader 
speelde ook muziek. Ik 
begon met de klarinet in 
de fanfare van Merelbeke. 
Ik kon geen notenleer dus 
speelde ik uit mijn hoofd. 
Daarna ging ik naar de 
muziekschool, de academie 
in Ledeberg. Na 10 jaar 
haalde ik een diploma van 
96% voor viool. 

Naar het conservatorium 
gaan, was niet zo simpel. 
Toendertijd was het enkel 
voor rijke mensen die Frans 
spraken. Ik heb mezelf dan 
maar Frans aangeleerd. Je 
me débrouille!

Schubert is volgens mij 
de gevoeligste componist. 
Mozart is ook een talent, 
maar die kreeg hulp van zijn 
vader Leopold.

En zo ben ik op 96-jarige 
leeftijd nog steeds bezig 
met violen te maken. Mooie 
violen hé, ik moet geen 
prutsen hebben.

Weet jij waar deze bloemistenwoning zich bevindt?

Deze onderkelderde bakstenen villa met twee en een 
halve bouwlaag werd opgetrokken in de stijl van de 
Nieuwe Zakelijkheid in 1929. Een referentie naar de 
voormalige functie - bloemisterijwoning- is het platte 
dak met betonnen waterreservoir.

Stuur het adres van deze woning vóór 31 juli 2018 
naar communicatie.bpf.flora@gmail.com of via post 
naar Katleen Spitaels, Koningin Elisabethlaan 1a 
104 en maak kans op een cadeaubon Merelbeke ter 
waarde van €25,00! 

Oplossing vorige wedstrijd: het beeld staat in de 
Koningin Fabiolapark. Winnares: Sara Dhuyvetter.
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Brug Ringvaart WIST JE DAT...

de geschiedenis van 
de teelt van bloemen in 
Merelbeke onlosmakelijk is 
verbonden met het verleden 
van Gent-bloemenstad? 

Vanaf 1879 trokken meer 
en meer Gentse bloemisten 
weg uit de stad om zich  
in Merelbeke te vestigen. 
Dit hield verband met de 
stijgende grondschaarste, 
de hoge grondprijs en 
de vervuiling door de 
toenemende industrie in 
Gent. De aanwezigheid van 
het station van Merelbeke 
maakte het ook mogelijk 
om verder afgelegen 
afzetmarkten te bereiken. 

Tal van Gentenaars 
bouwden uitgestrekte 
serres en richtten daarna 
ook hun definitieve woonst 
– een imposante villa of 
eerder een klein kasteeltje 
– in het Merelbeekse op.

De fraaie woningen 
kregen veelal klinkende 
namen, geïnspireerd op de 
bloemen- en plantenteelt.

Bloemisterij Robert Cornelis 
- Hundelgemsesteenweg 57

De Bergwijkbrug werd gebouwd in 1957 en is aan 
vervanging toe. Sedert september 2003 vragen de 
fietsers een veilige oversteek, maar er was een tekort 
aan financiële middelen. In 2017 kwam er een nieuw 
elan in dit dossier dank zij het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). EFRO (39,98%), 
Vlaams Agentschap Waterwegen en Zeekanaal 
(29,98%),Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 
(14,99%), Gemeente Merelbeke (9,05%) en Provincie 
Oost-Vlaanderen (6%) bekostigen samen de 
geraamde kostprijs van € 1 842 288. 

De nieuwe brug zal 17 m breed zijn, met een 
afgescheiden strook voor de zwakke weggebruikers.
Er is een apart voetpad en een dubbelrichtingsfietspad.
Hoe de fietspaden zullen kruisen met de Fraterstraat, 
is nog ter studie. Voor de auto’s komende uit de Flora 
zullen er twee rijstroken zijn, voor de auto’s vanuit de 
Guldensporenlaan is er één rijstrook. 

Vanaf april 2019 beginnen de voorbereidende 
werken om de brug af te breken en de nieuwe brug 
te bouwen. De inhuldiging ervan is voorzien in het 
najaar van 2020.
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Hiep hiep hoera! Flora Op Wielekes bestaat 1 jaar! Op 
zondag 29 april 2018 vieren we dat uitgebreid met de 
fietstocht RONDE VAN FLORA, voor jong en oud.

Wat is Flora Op Wielekes?
Flora Op Wielekes is een bibliotheek van kinderfietsen: 
voor een klein jaarlijks bedrag van € 30,00 heb je altijd 
een fiets op maat. Wordt de fiets te klein, dan ruil je 
hem gewoon in voor een groter exemplaar. Wie een 
eigen fietsje binnenbrengt, krijgt een jaarabonnement 
cadeau. 

Elke vrijdag van 13u tot 16u20 vind je ons in “De 
Keiberg”, Hundelgemsesteenweg 270. 

Neem ook eens een kijkje op https://opwielekes.be/
flora.

Ronde van FLORA
Tussen 14 en 15 uur start je aan het OC (Pastoor 
Clausplein, achter de Florakerk) voor een fietstocht van 
ongeveer 2 uur. Onderweg zijn er leuke tussenstops en 
wist-je-datjes over duurzaam Flora. 

We sluiten af met een drankje en een hapje en een 
aandenken in het OC vanaf 16 uur.

Deelname is gratis! Schrijf je wel vooraf in via 
flora.opwielekes@gmail.com of via tel. 09/210.32.75 
(Liesbet) en 0479/73.96.55 (Ignace).

Op wielekes 1 jaarTIPS VOOR EEN 
VEILIGE WONING

Merelbeke Flora is een wijk 
die gevoelig is voor inbraak 
door onze ligging aan de 
R4/E40/E17. In overleg met 
gemeente en politie proberen 
we ideeën uit te werken om 
onze buurt veiliger te maken.

Er zijn reeds een aantal 
initiatieven die je kan nemen 
om ongewenste gasten uit je 
woning te houden:

1. Zorg dat je huis goed 
afgesloten is! 

2. Boek gratis een diefstal-
preventieadviseur. 
Je vindt meer informatie bij 
de lokale politie.

3. Sluit aan bij een Buurt 
Informatie Netwerk (BIN).
Een buurtinformatienetwerk 
is een samenwerking 
tussen buurtbewoners 
en de lokale politie. De 
contactpersoon voor Flora 
is: Marnix NIEMEGEERS, 
Violierstraat 21, e-mail:                                                           
marnix.niemegeers@telenet.be.


