
11

We naderen een nieuw jaar en net zoals de 
voorgaande jaren organiseert het Bewonersplatform 
FLORA een nieuwjaarsreceptie waarbij u hartelijk 
welkom bent!

Onder het genot van een hapje en een drankje zullen 
we een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.

Onze voorzitters zullen toelichting geven over een 
aantal thema’s die het afgelopen jaar de revue 
gepasseerd zijn en blikken ook vooruit op 2019.

Datum: zondag 13 januari 2019
Tijd: 11u tot 13u
Locatie: OC (achter de Florakerk)

Van harte welkom!

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 ma 10/12, di 
15/01 en wo 13/02.

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/
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Wedstrijd

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

HET VERHAAL VAN

Anthos, de jeugdclub.

Eind jaren ’60, toen er nog 
geen gsm’s, computers of 
sociale media bestonden, 
waren er wel jonge mensen 
die elkaar wilden ontmoeten 
en samen plezier maken.

Zo ontstonden er heel wat 
jeugdhuizen. Op de Flora 
werd dit “den Anthos”. 

Anthos is het Griekse woord 
voor bloem, wat verwijst naar de 
vele bloemisterijen op de Flora. 

Oorspronkelijk was Anthos 
gevestigd in de Leopold III-
laan, waar nu de gidsen hun 
onderdak hebben. In 1978 
verhuisde het jeugdhuis naar 
het gebouwtje achter de kerk, 
het huidige OC Flora aan het 
Pastoor Clausplein. 

Wie weet krijgt het nieuwe 
parkje aan de kerk misschien 
de naam Anthos als 
aandenken.

Wie jong was in de jaren ‘70, 
‘80 of ‘90 heeft zeker goeie 
herinneringen aan Anthos: 
film, debatten, optredens, 
fuiven, voetbaltornooien, 
carnaval, enz. 

In de volksmond wordt deze trage weg ook wel “het 
Vrijersdreefke” genoemd, een gezellig pad waar je 
met je lief ongemerkt kan zoenen. Het geraas van 
een voorbijrijdende trein moet je er wel bijnemen. 
Veel wandelaars en joggers komen er een frisse neus 
ophalen. Je kan er in het nabijgelegen bos ook enkele 
houten speeltuigen ontdekken. 

Prijsvraag: hoe heet deze trage weg?
Stuur de officiële benaming door vóór 28/02/2019 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! 

Je kan nog tot 31/12/2018 meedoen met de 
vorige wedstrijd: hoeveel abonnees telt Flora 
Op Wielekes?

Nieuwjaarsdrink met Stan en Sonia

Klaar voor carnaval op het Pastoor Clausplein
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Curieuzeneuzen WIST JE DAT...

de bewonersplatforms in 
Merelbeke vanaf nu ook de 
nieuwe inwoners welkom 
kunnen heten? 

Merelbeke krijgt er ieder 
jaar heel wat nieuwe 
bewoners bij. Om deze 
nieuwe Merelbekenaars 
hartelijk te ontvangen, 
richt de gemeente om 
de zes maanden een 
onthaalmoment in.

Op 28 oktober werden de 
bewonersplatforms voor 
het eerst uitgenodigd om 
daarbij aanwezig te zijn met 
een infostand. 

Zo konden de nieuwe 
inwoners direct 
kennismaken met onze 
werking en ontdekken hoe 
bewonersparticipatie in 
Merelbeke werkt. 

Hopelijk zien we hen terug 
op onze maandelijkse 
vergadering in de 
Koestraat of bij andere 
activiteiten zoals onze 
jaarlijkse quiz (14/12) of de 
nieuwjaarsreceptie (13/01)!

Het project “CurieuzeNeuzen Vlaanderen” bracht 
onlangs, in medewerking met burgers, de concentraties 
van stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht in 
Vlaanderen in kaart. Stikstofdioxide is een belangrijke 
indicator voor luchtvervuiling door verkeer.  

Hoge NO2-concentraties hebben belangrijke effecten 
op de gezondheid zoals irritatie van de luchtwegen, 
verergering van astma of chronische bronchitis. 
Recent onderzoek toont aan dat ze ook de kans 
op een hartaanval vergroten. Stikstofdioxide heeft 
daarnaast ook een invloed op het milieu door de 
vorming van smog en de verzuring van de oceanen.

Als we de Flora-kaart van CurieuzeNeuzen 
bestuderen, dan scoort de luchtkwaliteit rond het 
station het slechtst. Daar zijn smalle straten, wat zou 
kunnen verklaren dat de NO2 niet gemakkelijk weg 
kan. De luchtkwaliteit langs de doorgangswegen 
van de Flora is ook slecht, te verklaren door het 
drukke autoverkeer op de Hundelgemsesteenweg, 
de Van Goethemstraat, de Gontrode Heirweg en 
de Merelbekestraat. De overige woonwijken scoren 
relatief goed. 
Voor meer info, zie: standaard.be/curieuzeneuzen.2

Op vrijdag 21 oktober organiseerde het 
bewonersplatform in PostX een open 
bewonersvergadering in het thema van ruimtelijke 
ordening. De vergadering werd ingeleid met de film van 
de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broek. In deze film 
worden de uitdagingen waar Vlaanderen voor staat 
op vlak van stedenbouw toegelicht: het verkeer wordt 
drukker en drukker, open ruimte en groen worden 
schaarser, en de lintbebouwing zorgt dat infrastructuur 
voor water, elektriciteit en telecommunicatie duurder 
wordt dan nodig is. Daarnaast biedt de film ook 
oplossingen, en toont die dat deze veel makkelijker te 
realiseren zijn dan we soms denken: voorbeelden uit 
Vlaanderen zelf werden hierbij aangehaald.

Na de film vond een debat plaats, waarbij politici uit 
alle partijen van de Merelbeekse gemeenteraad met 
elkaar in debat gingen. Deze werden aangevuld door 
2 buitenlandse ervaringsdeskundigen die nu in Flora 
wonen, namelijk Alexander uit Nederland en Maja 
uit Zwitserland. Een levendige discussie rond de 
knelpunten en kansen in onze wijk werd gehouden: 
de open ruimte in onze wijk is bijna verdwenen, 
de invalswegen zijn verzadigd waardoor er in de 
woonwijken veel onveilig sluipverkeer is en er zijn 
veel huizen die ouder en minder energie-efficiënt zijn. 
Er werden ideeën en plannen gemaakt voor meer 
waardering voor groene ruimte, meer aandacht voor 
trage wegen en voor samenleven met onze buren in het 
algemeen.

Ruimtelijke ordeningVEILIG IN HET DONKER

Nu de dagen korter worden 
en de nachten langer, is 
de kans op ongewenste 
gasten groter. Bovendien is 
Flora door zijn locatie extra 
gevoelig voor inbraak.
Enkele tips:
• Draai de deur op slot.
• Hou de haag laag.
• Verlicht je huis en geef 

een bewoonde indruk.
• Opgeruimd staat netjes.
• Geniet van de sociale 

controle: ken je buren. 

Hou het ook veilig op straat.
Te voet of met de fiets ben 
je beter zichtbaar in lichte 
kleuren, een fluohesje is nog 
beter. Is je fietsverlichting 
in orde? Zowel vooraan 
als achteraan? En de 
reflectoren? Afneembare 
LED-lichtjes kan je ook op je 
kledij of je rugzak bevestigen. 

Ouders geven natuurlijk het 
goede voorbeeld aan de 
kinderen.

Voor tips en vragen kan je 
terecht bij de politie Regio 
Rhode en Schelde 
09 363 71 71 of 
www.lokalepolitie.be/5418
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