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MENEN

VEILIG IN HET
VERKEER

1
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V.U.: Nik De Clercq, Buurtweg 194, 8930 Menen

Dirk Vanholme, N-VA-schepen van
Mobiliteit en Openbare Werken,
spendeert elke dag aandacht aan de
verkeersveiligheid van onze stad. Dat
bewijst hij onder meer met de werken
in de Schonekeerstraat in Lauwe en
aan de rotonde van de Hogeweg en de
Wilgenlaan.
Om te benadrukken dat het de N-VA
menens is met verkeersveiligheid,
biedt N-VA Menen gratis rugzakhoesjes aan. Wie er eentje wil, kan
ons mailen via menen@n-va.be, het
contactformulier invullen op 
www.n-va.be/menen of een briefje
sturen naar Buurtweg 194, Menen.
Uiteraard kan je ook een van onze
schepenen, gemeenteraadsleden of
bestuursleden contacteren. Zij zorgen
er dan voor dat je het hoesje krijgt.
Wil je op de hoogte blijven van alle
mobiliteitswerken in de gemeente?
Surf dan zeker naar onze vernieuwde
website. Secretaris Jorgen Deman
zorgde ervoor dat de website er mooier uitziet dan ooit en dat de structuur
aanzienlijk vereenvoudigd is.

www.n-va.be/menen

“Ik wil er mee voor zorgen
dat het in Menen goed
wonen is” - Philippe Bille
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“Iedereen in Menen moet vlot en veilig
naar werk, school of huis kunnen gaan”
- Nik De Clerq 2

Twee nieuwkomers in gemeenteraad
Sinds 31 augustus telt N-VA Menen met Philippe Bille en Nik
De Clercq twee nieuwe gemeenteraadsleden. Hoog tijd om deze
enthousiastelingen even aan u voor te stellen.
Philippe Bille (51)

Nik De Clercq (34)

is een geboren en getogen
Menenaar. Recent verhuisde hij
naar Rekkem en daar voelt hij
zich ook meer en meer thuis. Hij
werkt als technieker in de SintJorisschool in Menen. Al jaren is
Philippe actief binnen de N-VA.

is freelance software-ontwikkelaar en afkomstig uit Lauwe.
Sinds 2009 woont hij met zijn
gezin in Menen. Nik maakt al van
2001 deel uit van het bestuur van
N-VA Menen en is er sinds 2013
voorzitter.

Hij zorgt onder andere voor de
techniek bij iedere activiteit. In
2013 werd hij lid van het directiecomité van de sociale bouwmaatschappij Ons Dorp in Menen. Die
ervaring zal hij meenemen naar
de gemeenteraad, waar hij het
domein wonen zal opvolgen.

Hij blijft voorzitter tot de volgende
bestuursverkiezingen in 2016. Als
IT’er zal hij uiteraard actief zijn op
dat domein van de gemeenteraad,
maar ook verkeer zal hij nauwgezet opvolgen.

Een zomer vol geslaagde speelpleinwerkingen!
De Jeugddienst organiseerde ook afgelopen zomer heel wat vrijetijdsactiviteiten, met als uitblinkers de stedelijke speelpleinwerkingen in
Menen en Lauwe. “In juli en augustus konden honderden kinderen
zich dagelijks uitleven, dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers
en jobstudenten”, zegt schepen Griet Vanryckegem.

Naast de speelpleinwerkingen organiseerde de Jeugddienst ook mobiele spelanimatie, beter bekend als
MobSpel. Hierbij gaan animatoren
aan de slag op speelpleintjes overal
in de stad. Naast MobSpel vangt
VPG (VindPlaatsGericht werken) de
jongeren in onze stad op. Ten slotte
is er nog de intergemeentelijke

tienerwerking Maksimum: samen
met Moorslede en Ledegem konden
tieners onder meer naar Phantasialand in Duitsland, gingen ze wakeboarden aan de kust en zwemmen
in een subtropisch zwembad.
“Heel het jaar door zijn jongeren in
de weer om alles voor te bereiden en

in goede banen te leiden. Daarom
bedankt de Jeugddienst hen op
het einde van de zomervakantie
met een barbecue”, voegt schepen
Vanryckegem nog toe. “De voorbereidingen voor de vlottentocht van
de jeugdbewegingen en de honderddagenfuif zijn nu al bezig!”

Onderwijs is kansen bieden
In Lauwe en Rekkem zetten we op 1 september weer de poort van onze gemeentescholen open. Met een
nieuwe naam vlogen we het nieuwe jaar in. “Omdat gemeenteschool als een ‘wit product’ klinkt, die je in
elke gemeente terugvindt, kozen we met de leerlingen voor een nieuwe naam”, vertelt Griet Vanryckegem.
In Lauwe stemden de leerlingen voor Wonderwijzer. Barthel werd dan weer
de naam voor de gemeenteschool van Rekkem. “Als schepen van Onderwijs
ondersteun ik kwaliteitsvol onderwijs met een identiteit in de deelgemeenten”, zegt Griet. “Voor artistieke en muzikale jongeren bieden we met de
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, en met de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst creatieve lessen aan.”
Overleg met alle scholen is ook heel belangrijk: onderwijs is de toekomst
van ons allemaal. Schepen Vanryckegem wil dan ook alle schoolteams van
alle lagere en secundaire scholen heel veel succes toewensen in het nieuwe
schooljaar. Het onderwijs staat garant voor de toekomst van Menen, Lauwe
en Rekkem!

WEGVERSMALLINGEN
VOOR VEILIG VERKEER
Uit een bevraging van de bevolking blijkt dat verkeersveiligheid zeer belangrijk is. In een dichtbevolkte
streek als de onze is het soms heel moeilijk om een
evenwicht te vinden tussen het drukke verkeer en
veilige verplaatsingen. Ook de N-VA vindt veiligheid
een basisrecht. Daarom besteden we daar ook aandacht aan.
Te snel rijden in woongebieden is een veel gehoorde
klacht. Daarom moeten we durven structureel in te
grijpen om dat te beletten, zoals in de Schonekeerstraat. Daar werd na zorgvuldig overleg geopteerd om
wegversmallingen te plaatsen. Voor bestuurders met
een zware voet is dit wel een aanpassing.

menen@n-va.be

Overleg taalproblematiek bij medische
spoedinterventies Rekkem
In september besprak een provinciale commissie de
taalproblematiek van medische spoedinterventies in
Rekkem. De gemeente is vandaag aangewezen op het
urgentieteam van buurgemeente Moeskroen. Omdat
er bij recente spoedinterventies opnieuw grote taalverwarring ontstond, trok N-VA West-Vlaanderen aan
de alarmbel.
Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke (Menen):
“Afhankelijk van waar in Rekkem een noodoproep
vertrekt, komt men terecht bij het hulpcentrum 112
van Henegouwen óf bij het hulpcentrum 112 van
West-Vlaanderen. In het laatste geval komen als
eerste de medische diensten van Menen tussen.
Als die niet beschikbaar zijn, worden
achtereenvolgens de diensten van Rekkem,
Kortrijk en Armentières uitgestuurd.”

“Ik volg dit samen met de
gouverneur en OCMW-raadslid
Ann Roose uit Rekkem verder
op”, zegt provincieraadslid
Sigrid Vandenbulcke.

Momenteel zoeken de diensten van de federale
gezondheidsinspecteur uit wat precies de verschillen
zijn bij het aansturen van de middelen vanuit Bergen
en Brugge. De bedoeling is een mogelijke oplossingen
voor de taalproblematiek te vinden. Ook Frankrijk
(Armentières) kan trouwens een rol spelen in de
medische interventie en daar speelt niet alleen een taalkwestie maar ook een internationaal gegeven.
Ook het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken
Jan Jambon buigt zich over deze problematiek.
De minister wil wat in het regeerakkoord staat
hierover zo snel mogelijk uitvoeren. Na een recent
bericht over de taalverwarring in Rekkem, bleek
overigens dat deze problemen ook in andere
gemeenten, zoals Rollegem en Lauwe, voorkomen.

Axel Ronse smeedt banden in Eurometropool
De Eurometropool is een Europees samenwerkingsverband voor de regio KortrijkRijsel-Doornik. Het dagelijks bestuur van dit samenwerkingsverband telt 32 leden.
Vlaanderen mag er daar twee van aanduiden. De Vlaamse Regering duidde hiervoor
naast de provinciegouverneur ook Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) aan.

Schepen Griet Vanryckegem onthult de
nieuwe naam op het schoolfeest in Rekkem.

‘GRENSGEVALLEN’ LEREN
VAN ELKAAR
N-VA Menen ging op bezoek bij
N-VA Ronse. Beide steden staan immers voor gelijkaardige uitdagingen.
De N-VA-delegatie bestond onder meer uit schepenen Griet
Vanryckegem, Dirk Vanholme en Renaat Vandenbulcke en provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke. Ook Matthias Diependaele, N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement, was van de partij.
“Ronse en Menen lijken niet alleen qua grootte op elkaar”, verduidelijkt
OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke. “We leerden de faciliteitenproblematiek kennen en zagen dat de inspanningen die Ronse levert om
het stadscentrum aantrekkelijker te maken, hun vruchten afwerpen.”
Initiatiefnemer en secretaris van N-VA Menen, Jorgen Deman, was ook
onder de indruk van de herbestemde Sint-Martinuskerk: “De nieuwe
invulling in het teken van voeding past wonderwel in het stadsweefsel.”
Een wederbezoek is intussen in de maak.

We zullen spontane samenwerkingsverbanden
tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk aanmoedigen.
In een ‘vorig leven’ had Ronse vaak te maken met de
Eurometropool. Hij werkte onder meer een voorstel uit
om de Vlaamse laagdrempelige maatregel die werkgevers toelaat om mensen zonder relevante werkervaring
aan te nemen (IBO) ook toegankelijk te maken voor
Fransen. In de regio Zuid-West-Vlaanderen is er namelijk
een sterke vraag naar arbeidskrachten en Noord-Frankrijk telt heel wat werkzoekenden. Intussen is deze IBOmaatregel ook mogelijk voor Fransen dankzij een sterke
grensoverschrijdende samenwerking.

CONCRETE SAMENWERKINGEN TUSSEN
VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK

Maar ook rond onderzoek en ontwikkeling, hoger
onderwijs, cultuurprojecten, mobiliteitsprojecten en
afstemming van ruimtelijke planningsinitiatieven ziet

www.n-va.be/menen

Ronse heel wat kansen om samen te werken met de
Fransen: “We moeten ons vooral toeleggen op concrete
dossiers die een praktische uitwerking kennen in plaats
van ons decennia aan een stuk ‘kapot te vergaderen’ over
vage en complexe principes.”
Ronse stelt wel dat de structuur van dat samenwerkingsverband ondergeschikt moet zijn aan de concrete,
spontane grensoverschrijdende initiatieven die worden
ondernomen: “Eigenlijk zou die structuur voor de buitenwereld onzichtbaar moeten zijn. De Eurometropool werkt
het beste als we ons volledig toeleggen op het aanmoedigen en versterken van samenwerkingsverbanden die
steden, gemeenten, organisaties en ondernemers op een
spontane manier aangaan.”
Meer info: www.eurometropolis.eu

