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Wat als u politicus was?
Hoe zou u omgaan met de vragen die hier 
leven? Welk antwoord zou u geven? Wat als u 
in het bestuur van de N-VA zetelt, meedenkt 
en besluit? 

Kom eens langs op één van onze activiteiten 
en wie weet krijgt u de smaak wel te pakken. 
Wij verwelkomen iedereen die de toekomst 
mee vorm wil geven. 

Alleen als we met de burgers samen een 
traject blijven uitstippelen voor onze stad, 
kunnen we alle inwoners de nodige kansen 
geven in Menen, Lauwe  
en Rekkem.

Op een nieuw jaar vol verandering!
De N-VA bouwt nu al bijna vier jaar mee aan de toekomst van Menen, Lauwe en Rekkem. We ploegen door 
dossiers, stippelen toekomstlijnen uit en schipperen -soms letterlijk- tussen vragen van inwoners, noden van 
ondernemers en de krijtlijnen vanuit Vlaanderen. We doen er alles aan om onze stad vooruit te helpen en 
zoveel mogelijk aan iedereen een antwoord te bieden. 

Naar de mensen luisteren
De recente Brexit in Groot-Brittannië en de presidentsverkiezingen in de VS 
tonen aan dat burgers een andere politiek willen. Men wil verandering! De 
oude politieke cultuur wil men weg, een draagvlak van onderuit is broodnodig. 
Dit boden we met ons verkiezingsprogramma vier jaar geleden en dit blijven 
we volgen via de vele adviesraden vanuit de stad. In de jeugdraad, cultuurraad, 
verkeerscommissie, OCMW-raad, … wordt eerst en vooral geluisterd. Daarna 
gaan we aan de slag en onderbouwen we onze beslissingen.

Op een  
nieuw jaar vol 
Verandering!

N-VA-voorzitter
Renaat Vandenbulcke
renaat.vandenbulcke@n-va.be
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De verbreding van de Leie

Om in Europa het transport via de waterwegen aan te moedigen, 
moet de Leie verbreed en de brug verhoogd worden. De inwo-
ners die langs de Leie wonen, moeten we duidelijkheid geven 
over hun toekomst. 

Schepen Dirk Vanholme dringt bij Waterwegen en Zeekanalen 
aan dat om naast de nodige Leiewerken ook de Leieboorden tot 
aantrekkelijke groene rustpunten in de stad te maken. Menen 
startte twee jaar geleden al met een masterplan om onze visie op 
de stad ruimtelijk vast te leggen. De hoge nood aan aantrekkelijke 
ruimte was toen al aanwezig. In het overleg met Waterwegen en 
Zeekanalen wordt de nodige tijd gestoken om via overleg tot een 

zo gunstig mogelijk resultaat te komen. We doen ook de nodige 
inspanningen om de mensen zo correct mogelijk te informeren.

De Leie, ons erfgoed
Griet Vanryckegem: “Als schepen van Cultuur en Erfgoed vind 
ik deze Leiewerken een grote buitenkans om de pluspunten van 
onze stad in de kijker te zetten. Via aantrekkelijke Leieboorden, 
zichtbare vestingmuren en groene rustpunten maken we van 
onze stad een mooiere leefomgeving. Met de aparte fietsbrug 
zorgen we ondertussen meteen ook voor een veilige oversteek. 
Via het overleg en de communicatie met alle inwoners hoop ik 
dat iedereen zich kan vinden in dit aantrekkelijk project als brug 
tussen het centrum en de Barakken.”

N-VA Menen zorgt  
voor warm gevoel
De opbrengst van de kerstmarkt in 
Lauwe, 250 euro, werd geschonken aan 
Music For Life.

Eric Werbrouck uit Rekkem ontving shop- en beleefbon-
nen voor zijn inzet om Rekkem netjes te houden!

 OCMW-raadslid Ann Roose overhandigt  
de aankoopcheques aan Eric Werbrouck.

 Dirk Vanholme, Griet Vanryckegem en Nousch Decaluwe.

  Uitdagingen aanpakken samen met inwoners
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Laat van u horen!
  Een nieuw jaar dient zich aan, een jaar vol nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen.

  Elke N-VA-mandataris blijft rekening houden met het algemeen belang van alle inwoners  
in Menen, Lauwe en Rekkem. Kunt u zich vinden in onze oplossingen en voorstellen?  

Wij horen het graag en nemen de tijd om bij u langs te komen. 

Nieuwe inwoners in de stad

De N-VA werkt aan een eerlijk en consequent asiel-, migratie- 
en inburgeringsbeleid. We vragen aan nieuwkomers om onze 
publieke cultuur te delen, onze taal te leren en de basisregels 
van onze samenleving te respecteren en na te leven. De huidige 
inwoners willen we dan ook informeren en hen engageren om 
hieraan mee te werken. Daarom vroeg N-VA Menen subsidies 
aan bij de overheid. Zo konden we de stedelijke integratiedienst 
versterken met een tweede medewerker. Eerder al was er de 
aanstelling van een deradicaliseringsambtenaar. Met hen willen 

we eerst en vooral de inwoners van onze stad een duidelijk beeld 
geven over wat er zich hier afspeelt op vlak van migratie. Ook 
wordt er nu regelmatig overlegd tussen alle diensten: OCMW, 
politie, stad, onderwijs, CAW, … Iedereen zit rond de tafel en 
legt de dossiers bij elkaar. Zo kan misbruik vlot aangepakt wor-
den of bijkomende zorg correct doorgegeven worden. Via een 
centraal contactpersoon kan iedereen vlot informatie bekomen. 
Met het project T.I.M. (Thuis In Menen) engageerden zich al 
ruim dertig vrijwillige inwoners om individuele nieuwkomers te 
begeleiden. Een pluim voor hun inzet!

Een propere stad

Heel veel plaatsen in onze stad worden vervuild met achtergelaten afval en begroeiing 
door onkruid. De stad moet een nette en propere indruk geven zodat het er aangenaam 
verblijven is. De N-VA blijft geloven in de gewaardeerde inzet van onze groene ridders. 
Om het sluikstorten beter op te volgen, wordt er meer personeel opgeleid als GAS-vast-
stellers (GAS=gemeentelijke administratieve sanctie). Zo beboeten we overtreders 
meteen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in aangepast materiaal zoals stofzuigers voor 
zwerfvuil en heetwaterinstallatie voor onkruidbestrijding. Nousch Decaluwé en Filip 
Elgers: “Als gemeenteraadsleden beseffen we maar al te goed: vuil trekt vuil aan! De 
stadsdiensten gaan dagelijks de strijd aan met afval en onkruid. Met de nieuwe regels 
kunnen we als stad geen onkruidverdelging meer gebruiken. Goed voor de natuur, 
maar een extra moeilijkheid voor de stad. Ook als inwoner moeten we durven voor 
eigen deur vegen: letterlijk en figuurlijk. Als iedereen zijn stoep proper houdt en zijn eigen afval in de vuilnisbak gooit, dan is de 
oplossing er grotendeels al. Inwoners die toch aan sluikstorten doen, moeten kordaat aangepakt worden.”

 Philippe Bille, Ann Roose, Renaat Vandenbulcke en Nik De Clercq.

 Hiervoor kan u contact opnemen met Renaat Vandenbulcke via renaat.vandenbulcke@n-va.be.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


