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Nieuwsbrief van Bewonersplatform FLORA
OOK VOOR JOU
Het bewonersplatform
FLORA is er voor en door de
bewoners van de Florabuurt.
Elke maand vergaderen de
leden om alles te bespreken.
Wil jij ook meehelpen
aan een aangename,
leuke buurt? Je bent van
harte welkom op onze
vergaderingen. Je hoeft niet
van tevoren te verwittigen.

Prettige feestdagen
Tijdens deze koude en donkere tijd van het jaar, kijken
we het meest uit naar elkaar ontmoeten en feestvieren.
Omwille van de onzekerheid rond Covid-19, heeft
het Bewonersplatform echter besloten om geen
nieuwjaarsreceptie te organiseren maar om 2022 op
een alternatieve manier in te zetten met de buurt.
Bij deze FLOkRAnt vind je een zakje met
zonnebloempitten. Onze wens is dat zoveel mogelijk
Floranaren deze pitjes planten die zichtbaar zijn voor
de hele buurt. Zo hopen we om tijdens de zomer
overal in onze wijk zonnebloemen te zien bloeien. Op
die manier kunnen we ook een mooi signaal geven
dat we als wijk aandacht voor groen belangrijk vinden.
Heb je niet meteen een geschikte plaats in
gedachten? Dan kun je deze achterlaten op een
plekje in de wijk waar je graag wat meer groen wil
hebben. Of je kunt vragen aan de gemeente om
tegels voor je woning weg te halen om hier een
geveltuintje in aan te leggen. Meer info hierover vind
je op www.merelbeke.be/geveltuintjes.

De volgende vergaderingen
vinden plaats op woensdag
19 januari, donderdag 17
februari en maandag 14 maart.
Onze vergaderingen gaan
door vanaf 20u, in de
Koestraat (in de polyvalente
zaal van het Sportcomplex)
of online via Zoom (graag je
e-mailadres doorgeven).
E-mail: bpf.flora@gmail.com
Website: https://www.bpflora.be
Facebook:
https://www.facebook.com/
florabewonersplatform/
Hoplr:
https://www.hoplr.
com/profile/82882/
bewonersplatform-flora
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ZWERFVUILACTIE

VOC Merelbeke

Zondag 24 oktober was
een mooie dag om onze
zwerfvuilactie te houden.
Het doet plezier om onder
de vrijwilligers ook ouders
met jonge kinderen te zien.
Zo worden de kinderen van
kleins af aan bewust van
zwerfvuil. Iedereen kan bijdragen tot een propere buurt.
Naast blikjes blijven nogal
wat mondmaskers en
sigarettenpeuken slingeren.
Die laatste zijn erg moeilijk
op te rapen. Dit najaar haalden
we in totaal 28kg zwerfvuil op.
Het Bewonersplatform doet
2x/jaar een zwerfvuilactie:
een zondag in het voorjaar
na carnaval en een zondag in
het najaar. De gemeentelijke
afvaldienst ondersteunt
ons met materiaal zoals
afvalzakken, handschoenen
en grijpers.
Wil je ook graag meedoen?
Hou dan onze website,
facebookpagina of Hoplr in
de gaten. De actie wordt ook
vooraf aangekondigd op de
elektronische aankondigingsborden van de gemeente.

Zondag 26 september kon de opendeurdag van het
Vlaams Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
(VOC) eindelijk terug doorgaan. Bezoekers konden
naar hartelust de dieren bezoeken.
Het VOC Merelbeke is 1 van de 10 Vlaamse
Opvangcentra voor vogels en wilde dieren. De dieren
zijn verspreid in de tuin van Nick De Meulemeester en
worden opgevolgd om te revalideren. Vele vrijwilligers
en stagiairs helpen er jaarlijks mee om de gebrachte
dieren een tweede kans in de natuur te bieden. Het is
naast dierenasiel ook een soort dierenziekenhuis voor
de dieren behorende tot de wilde fauna.
Tegenwoordig worden er 7000 patiëntjes per jaar
verzorgd, van kleine dwergvleermuizen tot zelfs ree en
vos. De houtduif was al een paar jaar de meest binnen
gebrachte soort. Dit jaar werd dat aantal verpulverd
met nu reeds 1700 egels. Boosdoeners zijn de
robotmaaiers en een difterie uitbraak. Om de wonden
te doen genezen is een heel intensieve opvolging
noodzakelijk.
Zoals zovelen heeft ook het VOC het zwaar te
verduren gehad met corona. Je kan het VOC steeds
steunen door mee te helpen als vrijwilliger of door een
financiële bijdrage te storten.
Meer informatie vind je op de website
http://www.vocmerelbeke.be/
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Florakerk

Telraamlocatie gezocht
Het Bewonersplatform
FLORA zoekt, samen met
de dienst mobiliteit van
de gemeente Merelbeke,
naar een geschikte woning
in de Fraterstraat om een
telraamcamera te plaatsen
zoals dat al in bv. de Van
Goethemstraat het geval is.

Op 7 mei 1930 werd de ‘hulpparochie Flora’
opgericht. Een deel van het grondgebied van de
Sint-Pietersbandenparochie Merelbeke en SintEligiusparochie Gentbrugge werden overgeheveld
naar deze nieuwe parochie. In 1949 werd ook een
gedeelte van de Sint-Martinus-parochie Melle bij de
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkransparochie in
Merelbeke-Flora gevoegd.
De parochie kende in de jaren daarop een grote bloei,
maar sinds een aantal jaren lopen de kerken overal
leeg en is dit ook het geval voor deze kerk.
Verschillende voorstellen liggen op tafel. Erediensten
tot 90 of 120 personen zouden eventueel
nog mogelijk zijn. De kerk zuiver bewaren als
ontmoetingsruimte is te duur. Mogelijk zou een
gedeelte vastgoed worden. Hierbij heeft de gemeente
het liefst geen flats voor senioren maar een mix van
gezinnen. Het geheel van alle gemeentelijke grond en
gebouwen moet samen bekeken worden. Tegen eind
2024 verwachten we een plan.

Telraam is een initiatief
dat al in meerdere steden
actief is. Met een camera
aan het raam worden
verkeersgegevens
verzameld en doorgestuurd
zonder de wet op de
privacy te overtreden.
Dankzij deze camera
zullen we het verkeer
precies kunnen monitoren
na de heropening van de
Bergwijkbrug. Informatie
over aantallen, soorten
vervoer (personenwagens,
vrachtwagens, ...) en
snelheden leveren
waardevolle informatie op.
Interesse? Meer info via
etienne.van.rijckeghem
@gmail.com of
mobiliteit@merelbeke.be

Misschien eens te rade gaan bij de bevolking en een
enquête organiseren? Inspraak van de bewoners kan
tot een oplossing leiden waar iedereen zich kan in
vinden.
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HET VERHAAL VAN
SAMANA-FLORA.
Het vroegere Ziekenzorg
heet nu Samana. Het is een
samenvoeging van twee
woorden: “Mana” staat voor
levenskracht en “Samen”.
Samana-Flora is een lokale
vereniging die samen met
vrijwilligers een warm contact
realiseert via huisbezoeken.
Een informele babbel, een
luisterend oor aanbieden
aan de zieken,... is hierbij de
hoofdactiviteit. Daarnaast
organiseren zij ook
activiteiten.
Via een sociaal netwerk
hopen ze om mensen met
minder weerbaarheid,
chronisch zieke mensen,
zorgbehoevenden en mantelzorgers meer stem te geven.

Het kruispunt

Op- en afritten complex Hundelgemsesteenweg/
Binnenring R4/kant Flora

Momenteel zijn er verschillende gevaarlijke situaties
voor voetgangers en fietsers:
- onvoldoende markering en accentuering van de
voet- en fietspaden aan de oversteekplaatsen en in
de bochten;
- afwezigheid van snelheidsremmers ter hoogte van de
fiets- en voetpaden;
- gevaarlijke oversteek van de oprit naar R4 voor
fietsers bij het naar beneden rijden van de brug.
De kaart hieronder links met titel “voor” toont de
huidige situatie. De kaart hieronder rechts met titel
“na” toont de verbeteringen die het BPF voorstelt en
zal voorleggen aan het gemeentebestuur.
Meer details hierover lees je op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/florabewonersplatform .

Op regelmatige tijdstippen
organiseren zij bijeenkomsten
in het Flora-centrum in de
Teaterstraat te Gentbrugge.
Meer info? Zie website
https://www.samanaflora.be
of stuur een mail naar
marleendesutter@outlook.be
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VU.: Fatima Snoussi,
Kon. Elisabethlaan 27,
9820 MERELBEKE

