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MENEN
Menen, een Vlaamse stad
De stad en het OCMW hebben vorig jaar onder impuls van de stedelijke Integratiedienst een werkgroep opgestart om een taalbeleid voor de stad en het OCMW
uit te werken. In 2015 komt er daarrond een algemene visietekst.
Daarin moeten onder meer duidelijke afspraken staan over hoe de personeelsleden moeten omgaan met taaldiversiteit. De medewerkers zijn zelf vragende
partij. Dankzij de een klare leidraad wordt het taalgebruik voor iedereen duidelijk.
Via overleg met medewerkers en leidinggevenden maakte de werkgroep eerst
een analyse over het taalgebruik op de stads- en OCMW-diensten. In oktober
2014 namen alle personeelsleden van de stad Menen deel aan een vormingsmoment over de taalwetgeving.

Oefening baart kunst
De stedelijke diensten Burgerzaken en Onthaal hebben ondertussen een jaar
achter de rug waarbij zij in al hun contacten met bezoekers op het stadhuis het
Nederlands als voertaal gebruikten. Deze praktijkervaring leert dat het toepassen
van het Nederlands bij contacten met bezoekers goed lukt.
Daarnaast willen we inzetten op de bekendmaking van het aanbod aan taalinitiatieven en de doorverwijzing naar het Huis van het Nederlands. De taal aanleren
lukt nu eenmaal vlotter als de mensen voldoende oefenkansen krijgen.
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Samen werken aan samen leven
Voor de N-VA is integratie heel belangrijk. Samen dezelfde taal spreken
en elkaar begrijpen is daarvoor één van de middelen. Er wordt heus
geen heksenjacht georganiseerd en klantvriendelijkheid is en blijft
essentieel.
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De heisa die vorig jaar ontstond en waarbij bepaalde mensen lacherig
deden over pictogrammen en gebarentaal is gelukkig gaan liggen. We
kunnen nu dus verder werken om het samen leven in Menen verder te
verbeteren.
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www.n-va.be/menen

Een mooi rapport voor de N-VA
Met de N-VA in het bestuur gaat het voor Menen, Lauwe en Rekkem eindelijk weer de goede richting uit. Een terugblik op de voorbije bestuurs–
periode bewijst dat onze mandatarissen niet stilzaten. In het schepencollege én in de gemeenteraad voeren we doelgericht ons programma uit.

DE KRACHT VAN VERANDERING WORDT WERKELIJKHEID
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De N-VA trok in 2012 met een duidelijk programma naar de kiezer. Wij stelden
krachtlijnen voor met de klemtoon op de veiligheid, de mobiliteit en de aantrekkingskracht van onze stad. Met vooral - zoals in elk huishouden - beloofden
we de tering naar de nering te zetten in een efficiënt en transparant bestuur.

GESLAAGD MET GROTE ONDERSCHEIDING
In het stadsbestuur vertaalden we ons programma naar 100 beleidsdoelstellingen, waar de nieuwe meerderheid werk van zou maken. Nu, ruim twee jaar
later, zitten we duidelijk op kruissnelheid. Al meer dan 90 van de 100 doelstellingen zijn opgestart of bereikt door hard te werken aan de verandering.

FINANCIËLE ADEMRUIMTE, ZONDER VERLIES VAN DIENSTVERLENING
Het stadsbestuur van Menen moest in 2014 voor de opmaak van het financieel meerjarenplan op zoek naar 21,5 miljoen euro. Dankzij een strakke
besparingsronde kloppen de cijfers. Meer zelfs: door de grondige besparingen krijgen we opnieuw wat financiële ademruimte.
De inspanningen gebeurden door intern te snoeien, niet door de inwoner
extra te belasten. Via de flexibele inzet van personeel, besparingen op de
werkingskosten, verminderde overdrachten aan het OCMW, Mirom, CC De
Steiger, politie en AGB wordt elke euro omgedraaid.
Door al die inspanningen stijgt de totale investeringsmarge van 15,9 miljoen euro
naar 23,4 miljoen. Ondertussen werd zowel de aanvullende personenbelasting als
de onroerende voorheffing op hetzelfde niveau gehouden als de voorbije jaren.

MENEN: EEN VEILIGE STAD
Eind 2015 loopt het contract met het parkeerbedrijf ten einde. Schepen van Mobiliteit Dirk Vanholme maakt van de gelegenheid
gebruik om het parkeerbeleid te herbekijken en waar mogelijk aan te passen aan nieuwe noden van de stad. Met de installatie
van de camera’s en het uitwerken van een cameraschild in en rond Menen wordt de veiligheid opgedreven. Niet-betalende parkeerders krijgen wielklemmen, zodat we parkeerboetes effectief kunnen innen.
De opening van de nieuwe brandweerkazerne biedt een antwoord op de veiligheidsuitdagingen binnen de zone Fluvia.
We kozen resoluut voor een nieuwe locatie met de vlotste uitval.

MENEN: EEN AANTREKKELIJKE STAD
In het masterplan voor Menen zetten we de krijtlijnen uit voor een gezellige
stad van morgen. Menen werd samen met de inwoners en de handelaars
geschetst rond de Leie met groene rustpunten in de stad. Inspraak en overleg
blijven de kernwoorden in de verdere ontwikkeling van het plan.
Met de investeringen op de bedrijventerreinen LAR-zuid, Menen-Oost en
Grensland vindt ook de ondernemer een aantrekkelijke plek in Menen. In het centrum worden verkrotting en leegstand doelgericht aangepakt. Salto wordt op 11 en
12 juli een nieuw festival dat elke Menenaar zal uitdagen en verrassen, met dank aan schepen van Cultuur Griet Vanryckegem. Ook
Summer in Lauwe en de Breughelfeesten in Rekkem krijgen blijvende ondersteuning van zowel stad als provincie.
Nu kijken we al uit naar de eerstesteenlegging van Park Ter Walle, de nieuwe plek voor de jeugd, en het ontmoetingscentrum voor de Lauwse verenigingen.

menen@n-va.be

Menenaars kiezen voor
sorteren
Nu onze containerparken zullen omschakelen naar het
DIFTAR-systeem en betalend worden, opperden sommigen dat de Menenaar massaal aan het sluikstorten zou
slaan. Uit de eerste opvolgingscijfers blijkt echter dat er
sinds de omschakeling minder zwerfvuil dan ooit aanwezig is op het openbare domein.

ZWERFVUIL ROND GLASBOLLEN:
EEN DALENDE TREND
MIROM biedt de bevolking de kans om flessen en glazen
bokalen te deponeren in glasbollen in de onmiddellijke
woonomgeving. Dit is een prima dienstverlening. Iedere
gebruiker van het recyclagepark heeft bovendien ongetwijfeld opgemerkt dat de medewerkers van MIROM je er
heel vriendelijk ontvangen. Ook is alles er steeds proper.

Stelt men alsnog vast dat er zwerfvuil rond de glasbollen
gestort wordt, dan zullen de sluikstorters via een GASboete op hun verantwoordelijkheid gewezen worden.
Sinds de invoering van de camera-opvolging is er rond de
diverse glasbollen een markante terugval van zwerfvuil
vast te stellen. Op sommige plaatsen is zwerfvuil al volledig verdwenen. Kijk bijvoorbeeld naar de glasbol ter
hoogte van de Sabbestraat (Park Ter Walle). Sinds de plaatsing van de camera, blijft de omgeving er proper.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat de bevolking dit
respectvol beantwoordt door de omgeving rond de glasbollen proper te houden. Daarom werden bij de glasbollen
camera’s geplaatst. Dit heeft in de eerste plaats tot doel
om inwoners ervan te weerhouden huishoudelijk afval of
andere zaken achteloos naast de glasbollen te deponeren.

H
Heeft
u vragen over de werking van de
aafvalintercommunale MIROM Menen?
LLaat niet na u verder te informeren.

Filip Elgers
Gemeenteraadslid
Bestuurslid MIROM Menen
0497 38 75 68

West-Vlaamse deputatie: financiële obesitaspatiënt
De N-VA-fractie heeft stevige vragen bij de analyse van de West-Vlaamse deputatie die stelt dat de provincie in een
gezonde financiële toestand verkeert. De N-VA heeft vijf grote opmerkingen op het voorgestelde budget van 2015.
Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen): “Bij de presentatie van elke begrotingswijziging en rekening is ons
duidelijk geworden dat dit provinciebestuur leidt aan financiële obesitas. Het gecumuleerd budgettair overschot
groeit constant aan terwijl alle andere bestuursniveaus kampen met financiële problemen.” De gedeputeerde stelde
bij een eerste besparing op het provinciefonds dat de West-Vlaming in z’n ziel was geraakt. Maar ondanks de volledige afschaffing van het provinciefonds blijven de investeringen op peil. Dit bewijst wat wij steeds hebben gesteld.
Dit bestuursniveau wordt overgefinancierd.

GEEN STRUCTURELE MAATREGELEN
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De Vlaamse Regering legt in het Vlaams regeerakkoord de provincies op om in de toekomst
niet meer te investeren in persoonsgebonden materies. Wij stellen vast dat er geen structurele
besparingen worden aangekondigd op deze domeinen. Dit is voor de N-VA een gemiste kans.
De meerderheid heeft ervoor gekozen om twee procent te besparen op de werkingsuitgaven van
elke provinciale dienst. Dit staat in schril contrast met de toekomstvisie die eerste gedeputeerde
Guido Decorte uitsprak op de openingszitting. Deze methode getuigt alvast niet van een langetermijnvisie. De provincies zijn verplicht de Vlaamse richtlijnen uit het regeerakkoord uit te voeren.
CD&V en Open VLD maken ook deel uit van die Vlaamse Regering. Bijgevolg verwachten we dat
de huidige meerderheid dit ook toepast. “Temeer omdat gedeputeerde Decorte zei dat de voltallige
deputatie achter deze begroting staat”, besluit Vandenbulcke.
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Doen wat
we moeten
doen
De kracht van
verandering is de
motor van vooruitgang.
Zijn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat steken we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze zijn broodnodig.
De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We laten de
belastingen dalen

We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechts één doel: onze welvaart verzekeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werknemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelfde zeel trekken, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, kunnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzekert u ieders welvaart en uw sociale
zekerheid, vandaag en morgen.

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

