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Heb je enkele vragen of ideeën 
voor een schepen over het 
beleid? 

Heb je zin in een vlotte babbel 
met de mandatarissen? 

Wil je het bestuur van N-VA 
Menen eens vrijblijvend  
ontmoeten?

Kom dan op vrijdagavond zeker 
eens langs op één van onze 
cafébabbels! We nodigen jou en 
je vrienden van harte uit om in 
Menen of Lauwe aan de toog over 
de  (lokale of nationale) politiek te 
komen praten. 

Wij trakteren je alvast graag op 
een drankje als je binnenspringt. 
Zo steunen we ineens de horeca in 
Menen!

CAFÉBABBELS 

MET DE N-VA

N-VA-schepenen: “Ook de moeilijke  
beslissingen moet je durven nemen!”
Nu de N-VA drie jaar in het Menense 
bestuur zit, zocht de redactie van dit 
blad onze drie schepenen op voor een 
interview in het stadhuis. Tussen het 
vergaderen en het dossierwerk door, 
bijt Renaat Vandenbulcke de spits af.

Renaat, wat zijn volgens jou de grootste 
uitdagingen voor het bestuur de komende 
jaren?
Dé grote opdracht die ons staat te 
wachten, is de fusie van de stad en het 
OCMW. Waar beide besturen in het 
verleden te veel een eiland vormden, 
moeten ze vanaf 2019 één bestuur  
vormen. Dit zal niet enkel efficiënter 
zijn, het betekent voor de inwoners van 
Menen, Lauwe en Rekkem ook een 
betere dienstverlening. Als OCMW-
voorzitter grijp ik nu al elke kans om 
samenwerkingen aan te moedigen.  
Bij elke beslissing houden we boven-
dien al rekening met de toekomstige 
samenwerking.

Is de grote vluchtelingenstroom ook in 
Menen voelbaar?
Natuurlijk voelen we hier ook de  
groeiende instroom van asielzoekers. 
Hen vangen het Rode Kruis en onze 
diensten al een hele tijd goed op.  
In onze stad zijn we al lang een  
asielcentrum gewoon. De volwassenen 
moeten een opvang en Nederlandse  
lessen krijgen. Voor de kinderen  
voorzien we een plaats in de klas. 

Asielzoekers in procedure krijgen geen 
geld, wel bed, bad en brood, in afwach-
ting van een mogelijke erkenning als 
vluchteling. Menen zal steeds zijn ver-
antwoordelijkheid nemen voor mensen 
zonder thuis. 

Nog meer mensen opvangen, ligt echter 
moeilijk, want we leveren al heel wat 
inspanningen. Ik pleit dan ook voor 
een spreidingsplan met de nadruk op 
gemeenten die nog financiële én fysieke 
ruimte hebben om voor de asielzoekers 
te zorgen. Menen draagt als armere 
gemeente al genoeg bij.

Lees het vervolg op pagina 2

Zet de volgende data 
dus met stip in je 
agenda:

19 februari:  
De Coulisse, Menen

18 maart:  
Bockor, Lauwe

Telkens van 18 tot 19.30 
uur.

Integratie is een  
verhaal van rechten 
én plichten.

Renaat Vandenbulcke,  
OCMW-voorzitter en schepen 
van Integratie.



Een propere en  
veilige stad
Schepen Dirk Vanholme heeft de 
handen vol met mobiliteit, openbare 
werken en ICT in onze stad. Toch 
maakte ook hij even de tijd voor 
enkele vraagjes.

Heb je als stadsbestuur altijd en overal 
de touwtjes in handen, zelfs in de eigen 
straat?
Was het maar waar! Je kan in je stad 
niet alle werken uitvoeren zoals je 
wilt omdat je rekening moet houden 
met het gewest, het openbare vervoer, 
de nutsmaatschappijen. Grote 
werken zoals aan de Leie worden 
volledig gestuurd door Waterwegen 
en Zeekanalen. Maar ook voor 
kleinere aanpassingswerken doen 
we een beroep op advies van politie 
en de dienst Mobiliteit. We kunnen 
de inwoners dus niet altijd het 
straatzicht of de parkeerplaats geven 
die ze willen. 

Maar niet alles ligt in handen 
van anderen. Zo hebben we, 
van zodra het wettelijk kon, de 
wielklemprocedure opgestart om 

hardleerse niet-betalers van boetes 
aan te pakken. En die aanpak loont.

Ook openbare werken vergen heel wat 
van een stad als Menen, neem ik aan? 
Het jaarlijks budget voor 
wegenonderhoud wordt ieder 
jaar probleemloos gebruikt voor 
de vernieuwing van wegen en 
voetpaden, dat klopt. Daarnaast 
proberen we de stad netjes te 
houden. Ook al geen evidentie, 
met de strengere normen tegen 
onkruidbestrijding.

Natuur is heel belangrijk en groen 
verdient een centrale plaats in onze 
stad, maar het onderhoud kost heel 
wat mankracht en centen. Dat heel 
wat inwoners en bezoekers van 
onze stad gemakkelijk zwerfvuil 
achterlaten, maakt de uitdaging nog 
groter.

Wat doen jullie dan tegen het zwerfvuil?
Samen met de schepen van Milieu 
treden we kordaat op met GAS-
boetes tegen de overtreders. 
Een vervuilde hoek in de stad 
trekt bovendien al snel nog meer 
vuiligheid aan; daarom zorgen 
we dat elke vorm van afval snel 

verwijderd wordt. De technische 
dienst en de groene ridders doen 
hun uiterste best, maar dit blijft een 
ongelijke strijd als je bijvoorbeeld ziet 
hoeveel we in de Barakken na elk 
weekend opruimen.

N-VA vraagt  
aandacht voor West-
Vlaamse biercultuur
De West-Vlaamse N-VA vraagt 
aan het provinciebestuur om op 
officiële ontvangsten en recepties 
ook West-Vlaamse bieren aan 
te bieden. “Er worden heel wat 
lekkere bieren gebrouwen in onze 
provincie. Het is dan ook de taak 
van het provinciebestuur om die 
streekproducten zoveel mogelijk te 
promoten”, aldus provincieraadslid 
Sigrid Vandenbulcke (Menen).

In West-Vlaanderen worden 
wereldberoemde bieren gebrouwen: 
West-Vleteren, het Poperings 
Hommelbier, Omer, Rodenbach, 
Brugse Zot, … Daarom vraagt Sigrid 
Vandenbulcke aan de deputatie om 
deze bieren op officiële ontvangsten 
en recepties aan te bieden.

Onder meer senator Pol Van Den 
Driessche (N-VA) vroeg onlangs nog 
aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke 
om voortaan ook Belgische bieren te 
schenken bij officiële gelegenheden 
en in het parlementair restaurant.  
Zo krijgt één van onze belangrijke 
exportproducten de aandacht die het 
verdient.

“Het is de taak van het 
provinciebestuur om uit te pakken 
met al het lekkers dat West-
Vlaanderen te bieden”, stelt Sigrid 
Vandenbulcke. “De producten van 
eigen bodem verdienen zo veel 
mogelijk promotie. Bovendien past 
dit helemaal in ‘Rondje roodbruin’ 
dat Toerisme Leiestreek elk jaar 
organiseert om de roodbruine 

West-Vlaamse bieren in de kijker te 
plaatsen.”

Ondertussen schreef raadslid 
Vandenbulcke alle West-Vlaamse 
brouwerijen aan. Zij worden nu door 
het provinciaal bestuur uitgenodigd 
om hun product van eigen bodem 
voor te stellen.

Komt de religieuze radicalisering dichterbij in onze stad?
Via een nauw overleg met politiediensten en alle 
welzijnsactoren binnen en buiten de stad, zijn we 
heel alert voor signalen. Dat zullen ook Dirk en Griet 
bevestigen. Het bestuur treedt krachtdadig op tegen 
mensen met slechte bedoelingen, of ze nu hier geboren 
zijn of niet. In het schepencollege volgen we de actualiteit 
op de voet en leggen we de nadruk op consequent en 
transparant beleid. In alle dossiers.

Een laatste vraag: hoe staat het met de woonzorgcentra?
Het woonzorgcentrum Andante (vervanging van de 
Feniks en Hof ter Linde) is volgend jaar helemaal klaar en 
voldoet aan de verwachtingen van de bewoners. Ook in 
Lauwe moet een nieuw woonzorgcentrum aan de hoge 
nood van de senioren een antwoord bieden. We hopen 
de eerste fase tegen begin 2018 af te werken. In januari 
gingen de werken van start.

Griet Vanryckegem is schepen 
van Cultuur, Onderwijs, Jeugd, 
Noord-Zuid en Bibliotheek 
in onze stad. Zij drukte als 
schepen al een stempel op 
Menen de voorbije drie jaar.

Wat vind je zelf je voornaamste 
verwezenlijking, Griet?
Ik heb vooral het accent gelegd 
op een efficiënt gebruik van 
de middelen. Op zes jaar tijd 
zal bijvoorbeeld alleen al het 
Cultuurcentrum 2,4 miljoen 
euro besparen, zonder dat 
dit ten koste gaat van het 
cultuuraanbod in De Steiger. 

Zo blijven we de lat hoog leggen 
voor elke cultuurliefhebber 
zonder de belastingen voor de 
inwoners te doen stijgen. In de 
scholen en de academies sta 
ik borg voor een focus op de 
leerlingen en een gemotiveerde 
inzet van de teams.

Wat waren de moeilijkste dossiers 
tot nu toe?
Spontaan denk ik dan aan de 
bib van Rekkem, die verhuisde 
van de gemeenteschool naar 
het centrale Dorpshuis, of aan 
bijdrage die we voortaan vragen 
voor de zalenverhuur. 

Dit is natuurlijk even wennen, 
maar dit is de enige manier om 
stedelijke zalen te onderhouden 
en te verwarmen.

Hierbij verwijs ik ook naar het 
Cultuurcentrum van Lauwe. 
De Lauwenaars verdienen 
een mooie ruimte voor het 
verenigingsleven en dus zette 
het bestuur daar haar schouders 
onder. Het is nu wachten op de 
vergunning. 

We zoeken bovendien 
nog steeds naar geschikte 
skateplaatsen voor de jeugd. 
Niet iedereen ziet die graag voor 
zijn deur verschijnen. Het is 
soms zoeken naar een evenwicht 
tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen. 

Wat ligt er nog op de plank de  
komende jaren?
Ik probeer in elke vergadering 
en op elke tentoonstelling 
eerst en vooral te luisteren. 
Dat laat toe om op een eerlijke 
en consequente manier 
beslissingen te nemen en 
rekening te houden met alle 
verenigingen en organisatoren. 

Je bent namelijk schepen van 
àlle inwoners en verenigingen, 
van eender welke strekking of 
kleur.

Meer en meer besef ik dat 
een bruisende stad staat of 
valt met de vrijwilligers het 
verenigingsleven. Hen blijft 
de stad ondersteunen, correct 
en gelijkwaardig. Besparingen 
die ons van hogerhand worden 
opgelegd, rekenen we niet door 
aan het verenigingsleven. Ook 
de cultuur in Menen zal niet 
inboeten.

Interview met OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke (vervolg)

Ruimte voor verenigingen in een sportief Menen

www.n-va.be/menen menen@n-va.be

Ik ben de schepen 
van élke inwoner, van 
élke vereniging. 

Griet Vanryckegem, is schepen 
van Cultuur, Onderwijs, Jeugd, 
Noord-Zuid en Bibliotheek.

Een vervuilde hoek 
trekt nog meer vuilnis 
aan. Met de stads-
diensten houden we 
daarom de straten 
netjes.

Dirk Vanholme, schepen van  
Mobiliteit, Openbare werken  
en ICT.

Schenk lokale bieren 
op provinciale recep-
ties en evenementen. 

Provincieraadslid Sigrid  
Vandenbulcke.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


