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Toen Covid-19 om zich heen begon te grijpen, was de 
rol van de apotheker niet te onderschatten. 

De apotheker was het afhaalpunt voor de 
mondmaskers. De mondmaskers van de gemeente 
Merelbeke werden per leeftijd verdeeld. Bij die van 
de federale overheid kwamen eerst de risicopatiënten 
aan bod. Veel ouderen durfden niet buiten te komen 
waardoor de zonen en dochters de maskers moesten 
afhalen. Naast de verdeling gaf de apotheker ook veel 
uitleg over het juiste gebruik ervan. 

De apotheker moedigt de solidariteit aan onder alle 
bevolkingsgroepen. Als iedereen nog wat volhoudt, 
kunnen we de vijand verslaan.

De gouden regels:
- Mondmasker opzetten uit respect voor anderen.
- Afstand bewaren om niet besmet te worden en 
  anderen niet te besmetten.
- Handen veelvuldig wassen met water en zeep om 
  jezelf te beschermen.

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. In Coronatijden 
gebeurt dit tijdens een online 
vergadering.

Wil jij ook meehelpen aan 
een leuke buurt? Neem deel 
aan een (online) vergadering! 
Deze zijn vrij toegankelijk. 
Stuur ons een mailtje om een 
uitnodiging te ontvangen.

E-mail: bpf.flora@gmail.com

Website: 
https://www.bpflora.be

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

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

HET VERHAAL VAN

Prof.dr. Maarten Vansteenkiste, 
motivatiepsycholoog UGent.

Psychologie kan zeker 
bijdragen aan deze crisis, 
en dat op 2 manieren. Ten 
eerste is het volgen van 
de coronamaatregelen het 
grootste gedragsexperiment 
ooit. Hoe kunnen we de 
bevolking blijven motiveren?  

De tweede uitdaging gaat 
over de psychologische 
tol. Het beperken van onze 
contacten is tegen onze 
sociale natuur in. 

Het komt er dus op aan 
om een goed evenwicht te 
vinden, waarbij we zowel 
ons medische als mentale 
gezondheid bewaken en 
versterken. 

In Flora waren de handklap-
acties hartverwarmend. Ik 
wens alle inwoners van Flora 
veel goede moed. Deze tijd 
biedt ons als buurt de kans 
om meer naar elkaar toe te 
groeien. 

Het volledige interview vind je 
op onze website 
http://www.bpflora.be/.

De veiligheid van kruispunten in Flora laat soms te 
wensen over. Om een dialoog met de gemeente op 
gang te brengen over deze problematiek, hebben wij 
het initiatief genomen om een inventaris op te stellen.  
We focussen ons op “quick wins”- zaken die op korte 
termijn en met beperkte hinder en budgetten kunnen 
aangepast worden.

We bespreken eerst kruispunt Koestraat.

Heb je ideeën om dit kruispunt 
te verbeteren? Stuur ze 
door vóór 30/12/2020 
naar communicatie.bpf.
flora@gmail.com of via 
Katleen Spitaels, Koningin 
Elisabethlaan 1a 104 en maak 
kans op een bon van € 25,00.

- Alle wegdekken zijn versleten of in slechte staat.
- De zichtbaarheid om vanuit de Koestraat naar rechts 
  op de steenweg te rijden is belemmerd door heggen/
  bomen die ook de verkeersborden verstoppen.
- Er is geen zebrapad om de Koestraat over te steken.
- Er heerst bij momenten een te grote parkeerdruk 
  rond het kruispunt en in de straat door de 
  aanwezigheid van een bar, een sportcomplex en een 
  dansschool.
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Anthospark is 
uitgebreid

MONDMASKERS

Met de coronacrisis had de 
werkgroep “Warme Flora” 
meteen de handen vol. Eén 
van de initiatieven was het 
opstarten van een heus 
naaiatelier. 

Midden mei gingen we 
aan de slag: stof werd 
verzameld, naaimachines 
afgestoft en de eerste 
deelnemers meldden 
zich aan. We mochten 
het ontmoetingscentrum 
gebruiken. Uiteraard werden 
de hygiënemaatregelen 
goed in acht genomen. 

De groep groeide aan 
tot een 8-tal deelnemers. 
We hebben meer dan 
100 maskers gemaakt! 
Een deel daarvan vond 
zijn bestemming bij Fiola 
vzw die mensen met een 
beperking ondersteunt. 

De werkgroep heeft ook 
voor een 20-tal maskers 
de linten vervangen door 
elastiek voor mensen die 
niet meer kunnen strikken. 
Knap werk!

Sedert het begin van de grote vakantie kunnen de 
Floranaren nog meer genieten van het Anthospark. 
Het terrein is uitgebreid, onder andere met een 
kantine en een petanquebaan. Het eerste is nog 
niet in gebruik, maar het andere duidelijk wel. Op 
zondagmorgen en donderdagmiddag spreken 
sommige vrienden/buren vaak af om hier een balletje 
te gooien en gezellig samen te zijn.
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Je wist het misschien nog niet maar ook Flora heeft 
zijn eigen brokkelbrug: de spoorwegbrug over de 
Hundelgemsesteenweg. Deze brug dient dan ook 
binnen enkele jaren te worden gerenoveerd. Het 
bewonersplatform stelde aan de gemeente voor om bij 
die renovatie meteen de onderdoorgang te verbreden 
zodat er aan beide zijden een volwaardig fiets- en 
voetpad zou komen. De gemeente heeft deze vraag 
aan Infrabel voorgelegd. Infrabel reageerde welwillend 
maar liet weten dat dit niet opgenomen is in hun 
meerjarenplanning en dat zij dit niet gingen financieren. 
Het voorstel wordt echter wel door de gemeente 
weerhouden en op langere termijn samen met 
Infrabel bekeken.

Brokkelbrug FloraBOMEN IN NOOD

Is het je ook al opgevallen 
dat tal van bomen er 
belabberd bij staan? 
Er zijn verschillende 
oorzaken mogelijk: de 
droogte, problemen met de 
wortels, uitgeputte grond,  
klimaatverandering, …

Bomen zijn essentieel voor 
de leefbaarheid in onze wijk. 
Daarom willen we kijken 
wat er gedaan moet worden 
om bomen in onze wijk een 
toekomst te geven. 

De eerste stap is het 
inventariseren van bomen in 
nood. Op onze website 
http://www.bpflora.be staat 
een kaart met een overzicht 
van de reeds gekende 
bomen in nood. 

Ken je een boom in nood die 
nog niet op de kaart staat? 
Stuur dan een foto van de 
boom met het adres door 
naar boominnood.bpf.flora@
gmail.com.

Schepen Tim De Keukelaere kondigde in de pers aan 
dat Merelbeke voor een bouwstop gaat in de landelijke 
gebieden. Enkel in het centrum, waar er nog plaats is 
om te bouwen, en in Flora kan er nog worden gebouwd. 

We hopen dat de afspraken die werden gemaakt 
omtrent het bouwen in Flora zullen gerespecteerd 
worden en dat bij ingrijpende bouwplannen het 
Bewonersplatform FLORA steeds betrokken partij 
zal zijn.

Bouwstop in 
Merelbeke

Wijkwerf 
Oost-Flora
Heb je de spandoek opgemerkt aan de Ginstdreef en 
de zijstraten?

Met dit project gaat de gemeente Merelbeke een 
partnerschap aan met de energiecoöperatie EnerGent 
en met de provincie Oost-Vlaanderen. Wijkwerf is 
vanaf juli 2020 begonnen met deur-aan-deurrondes 
om de bewoners van Oost-Flora beter te informeren 
en te motiveren om samen hun woningen beter te 
isoleren, en zo kosten en zorgen uit te sparen.
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