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Zaal Barthel, Rekkem

V.U.: Nik De Clercq - Buurtweg 194 - 8930 Menen - menen@n-va.be

N-VA Menen nodigt graag alle
Menenaars, Lauwenaars en
Rekkemnaars uit om het glas te
heffen op 2014. U bent allen welkom op 8 februari om 19 uur in zaal
Barthel in Rekkem. Dit wordt de
perfecte aanzet voor een jaar met
heel wat uitdagingen en nog meer
kansen!
Aansluitend vindt de jaarlijkse
kaas- en wijnavond van N-VA
Menen plaats. U kan er genieten
van een uitgelezen assortiment aan
kaas, en enkele glazen goede wijn.
En laat ons het bijpraten zeker niet
uit het oog verliezen.
Voor 15 euro kan u genieten van
een kaasschotel. Wijn en andere
dranken kunnen ter plaatse besteld
worden. Voor kinderen onder 12
jaar rekenen we slechts 10 euro per
inschrijving.
Inschrijven kan via onze bestuursleden of via menen@n-va.be, en is
mogelijk tot 5 februari. U kan het
juiste bedrag ook overschrijven op
rekening BE71 8508 2034 5869, met
de melding ‘Kaas en wijn’ en het
aantal personen.

www.n-va.be/menen

VERANDERING VOOR VOORUITGANG
De laatste jaren stegen de uitgaven van de stad, jaar na jaar, terwijl de
inkomsten stabiel bleven. Gezond verstand leert dat je zo’n situatie niet kan
blijven volhouden. De vorige legislatuur greep echter onvoldoende in om
een duurzaam financieel beleid te voeren. Door dit gebrek aan actie moet de
huidige bestuursploeg zware en pijnlijke beslissingen nemen.

De N-VA zorgt voor een
ﬁnancieel gezond Menen.
Nik De Clercq, voorzitter N-VA Menen
OCMW: LAGER BUDGET, BETERE
DIENSTVERLENING
De N-VA neemt wel haar verantwoordelijkheid en
zorgt voor een gezond financieel plaatje. Zo zal het
OCMW van Menen de komende jaren haar budget
aanzienlijk verlagen. Dat zal echter gebeuren zonder te snijden in de kerntaken.
Die moeten wel uitgevoerd worden met minder mensen. We maken ons sterk
dat we voldoende kunnen besparen door geen mensen te vervangen en door
een aantal contracten niet meer te verlengen.

CULTUURBELEID FOCUST OP VERENIGINGEN
Ook op het vlak van cultuur konden we niet langer grenzeloos uitgeven. Hier
kiest het bestuur voor het verenigingsleven. Op de subsidies voor de verenigingen wordt niet bespaard: zij vormen het kloppende hart van Menen, Lauwe en
Rekkem.
De keuze om het straattheaterfestival in 2014 niet in te richten, was een noodgedwongen beslissing om in tijden van crisis de tering naar de nering te zetten.
Gezond financieel bestuur betekent soms ook niet-populaire keuzes maken. De
N-VA is bereid om die maatregelen te nemen om onze stad terug gezond te krijgen.

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST
2013 was een kanteljaar. Het meerjarenplan dat in december goedgekeurd is,
geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Vertrouwen dat de N-VA na zes jaar
beleid een gezondere stad zal achterlaten.
Ik kan alleen maar trots zijn op wat onze mensen het afgelopen jaar gedaan
hebben. De kracht van verandering is ingezet. U kan op ons rekenen voor een
rechtlijnig en correct bestuur, dat weloverwogen en broodnodige beslissingen
durft te nemen.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Menen: een verkeersveilige stad
tussen Lauwe/Rekkem en Menen tot
stand bracht, kon u reeds lezen in een
vorige editie.

Zwaar verkeer niet welkom in
binnenstad

Schepenen Dirk Vanholme, Griet Vanryckegem en Renaat Vandenbulcke zetten zich dagelijks voor u in.

“We zetten de inspanningen om Menen verkeersveiliger te maken onverminderd verder. Vele ingrepen springen misschien niet meteen in het oog,
maar worden des te meer gewaardeerd door wie er dagelijks mee geconfronteerd wordt”. Zo weet Dirk Vanholme, die tevreden terugblikt op zijn
eerste jaar als schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Stad heeft oog voor zwakke
weggebruiker
Vanzelfsprekend is er de nodige aandacht voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. Zo werden er
verscheidene voetpaden vernieuwd,
onder meer in de Parkstraat, Lauwbergstraat en Violettenstraat. Ook het

plaatsen van omegaprofielen op het
einde van wandel-fietswegen komt
de veiligheid van de zwakke weggebruikers ten goede. Met wegmarkeringen wordt in de binnenstad de
aandacht gefocust op het fietsverkeer
in beide richtingen. Hoe Dirk
Vanholme een betere busverbinding

We weren ook zwaar vervoer uit de
binnenstad, wat zeker en vast een positief effect heeft op de verkeersveiligheid. In de Wahisstraat wordt
voor doorrijdend verkeer een
tonnageverbod vanaf 3,5 ton opgelegd. Dit maakt het in deze straat al
een stukje aangenamer. Bij besprekingen over een interlokaal vrachtroutenetwerk kon de Moeskroenstraat uit
dit netwerk geweerd worden.
“Bovendien werden er nieuwe parkeerplaatsen voorzien aan de
Gemeentelijke Basisschool Rekkem
en in de Lauwbergstraat. We pakken
ook wegen aan die er slecht bijliggen.
Zo konden we recent onder meer de
Wervikstraat en de Parkstraat vernieuwen”, besluit Dirk Vanholme.

Menen: een Vlaamse stad
Menen is een Vlaamse stad. Het
stadsbestuur kiest resoluut voor het
Nederlands. Dankzij de N-VA
wordt onze taal weer de voertaal aan
de loketten in Menen.
“Als nieuwe inwoner word je aangemoedigd de taal te leren en zo vlotter
te integreren in onze stad”, bevestigt
schepen van Integratie, Renaat
Vandenbulcke. “Ook de nieuwe
integratieambtenaar werkt specifiek
op dit domein.”

Een gerichte vorming begeleidt het
stadspersoneel om op een correcte en
positieve manier in het Nederlands
vragen te beantwoorden en de dienstverlening te verzekeren. Anderstalige
Menenaars worden ook vlot verwezen naar het grote aanbod aan
cursussen Nederlands dat hier wordt
ingericht. Wat voor heel wat ophef in
de media zorgde, is eigenlijk maar
een correcte toepassing van de taalwetgeving op het stadhuis.

Containerpark en stadsdiensten
langer open op zaterdag
Ondanks de beperkte financiële ruimte kiest het Menense bestuur
voor een ruimere dienstverlening. Zo zullen op aandringen van de
N-VA de containerparken op zaterdagnamiddag langer open blijven.
Ook de uren van de stadsdiensten worden aangepast zodat mensen
die overdag werken geen verlof meer moeten nemen om papieren in
orde te brengen.

menen@n-va.be

Onze taal is de hefboom tot snelle
integratie, de sleutel tot werk en de
instap in onze cultuur. Schepen
van Onderwijs en Cultuur Griet
Vanryckegem bevestigt: “Wie onze
taal niet leert, mist heel wat kansen.
Wij nodigen alle anderstalige
Menenaars uit om zich ook in het
Nederlands thuis te voelen.”

West-Vlaamse meerjarenplanning mist heel wat kansen
De provincie kiest helaas voor het status
quo in plaats van voor verandering.
Sigrid Vandenbulcke, provincieraadslid
Ook in onze provincie, net
zoals onze 64 West-Vlaamse
gemeentes, moest de
meerjarenplanning 20142019 goedgekeurd worden.
Maar er worden geen
keuzes gemaakt en in
moeilijke tijden kiest men
onbegrijpelijk voor het status quo. De N-VA zag liever
een beleid van verandering, met visie en ambitie.
“Dat de provincie de financiële middelen optimaal moet
inzetten, is voor de N-VA nogal evident”, aldus Sigrid
Vandenbulcke. “Dat er een verantwoord fiscaal beleid zal
gevoerd worden, is minder duidelijk. Er gaan heel wat bevoegdheden van het provinciale niveau naar het Vlaamse
niveau via de interne staatshervorming. De provinciale
belastingen zouden dus ook kunnen dalen, maar daar
merken we niets van in de meerjarenplanning.”

teries legt. De N-VA betreurt deze
evolutie zeer. Er wordt nog 1,7 miljoen euro subsidie voorzien voor
welzijn. Ook het Rekenhof formuleert hierop kritiek.”

Marketing moet West-Vlaanderen op de kaart zetten
De provincie West-Vlaanderen zal ook sterk inzetten op
marketing. Maar de N-VA plaatst vraagtekens bij de inhoudelijke klemtonen. ‘Iedereen West-Vlaams’ zal bijvoorbeeld geen effect hebben bij het aantrekken van
bedrijven. Als er al ingezet wordt op marketing om WestVlaanderen op de kaart te zetten, dan is tijdens deze periode net toerisme een uitdaging. “De herdenking van de
Eerste Wereldoorlog is dé ideale kapstok om de diverse
beleidsdomeinen te versterken tijdens en na deze
bestuursperiode”, besluit Sigrid Vandenbulcke.

Provincie maakt geen keuzes
“Er gaat ook te veel aandacht naar persoonsgebonden
materies, te weinig naar grondgebonden materies. Deze
vaststelling maakt duidelijk dat de meerjarenplanning
van de meerderheid voorbij gaat aan de interne staatshervorming, die net de klemtoon op de grondgebonden ma-

De herdenking van de Groote Oorlog is een ideale kapstok om diverse
beleidsdomeinen te versterken.

Jong N-VA weldra ook in Menen
Nog even en dan kennen Menen en Wevelgem een eigen
Jong N-VA-afdeling. “Met de oprichting van Jong N-VA MenenWevelgem willen we zo veel mogelijk jongeren uit Wevelgem en
Menen een stem geven die echt door kan wegen”, vertelt
initiatiefnemer Jorgen Deman. “We merken steeds vaker dat heel
wat jongeren politiek geëngageerd zijn en aan dit engagement
graag een invulling willen geven.”
Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke, de meter van de afdeling in spe, vult aan: “Qua activiteiten wordt al
hardop gedacht aan de organisatie van een politiek jongerencafé, een fietstocht, een discussieavond. Maar natuurlijk zal Jong N-VA Menen-Wevelgem ook inhoudelijke acties opzetten over thema’s die de jongeren aanspreken.”
De officiële start van Jong N-VA Menen-Wevelgem wordt gegeven op de kaas- en wijnavond van N-VA Menen
op 8 februari.
Iedereen die zich aangesproken voelt om mee te werken is van harte welkom in het bestuur.
Info via Jorgen Deman: 0477 28 93 92 - jorgen.deman@n-va.be.

www.n-va.be/menen

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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