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MENEN
N-VA neemt
verantwoordelijkheid
Een jaar geleden was N-VA Menen
een partij met veel potentieel en
vele goede mensen, maar met
beperkte slagkracht. Vandaag zijn
we de derde grootste partij van
Menen. We brengen de OCMWvoorzitter aan, twee schepenen,
vier gemeenteraadsleden, een
OCMW-raadslid en een
vertegenwoordiger in de
provincieraad. Bovendien
beschikken we nog steeds over
hetzelfde potentieel en dezelfde
goede mensen.

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

Maar met een toegenomen
hoeveelheid mandatarissen komt
een grotere verantwoordelijkheid.
De tijd van goede intenties maakt
plaats voor een tijd van krachtige
daden. Een tijd waarin we aan de
bewoners van Menen moeten
bewijzen dat we de verandering
brengen die we voor de
verkiezingen beloofd hebben.
Het is mijn genoegen om u in deze
uitgave een aantal van onze
mensen voor te stellen. Stuk voor
stuk mensen die de komende zes
jaar hard
zullen werken
om ons
verkiezingsprogramma
om te zetten in
daden.

NIK DE CLERCQ

www.n-va.be/menen

ZES JAAR WERKEN AAN EEN MOOIERE EN BETERE STAD
Beste inwoner van Menen, Lauwe en Rekkem,
Na een jaar intensieve voorbereiding stelden we op 14 oktober met voldoening
vast dat wij uw boodschap goed begrepen hebben. De N-VA is ongelooflijk fier
met het behaalde resultaat. Uw steun overtrof onze stoutste verwachtingen.
Dank u wel!

HONDERDPUNTENBELEID VOOR MENEN

De N-VA-fractie zal zich de komende zes jaar
inzetten voor u en voor het welzijn van elke
inwoner van Menen. v.l.n.r. Filip Elgers, Milo
Baekelandt, Dirk Vanholme, Nousch Decaluwe,
Ann Roose, Renaat Vandenbulcke,
Griet Vanryckegem, Dimitri Vandamme

Daarna kwamen heel wat nieuwe uitdagingen: belangrijke vergaderingen,
recepties, kennismakingen met andere politici, opleidingen, dossiers
verkennen, enz. Een hele boeiende wereld met als mooi startschot de
aanstelling van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari. Met trots heb ik de eed
afgelegd als N-VA-fractieleider. In coalitieverband werd
een mooi beleidsplan uitgestippeld waarin onze N-VAovertuiging een centrale plaats krijgt. Ik zal aan dit
honderdpuntenbeleid mijn Vlaams steentje bijdragen.
U vindt onze N-VA-groep op alle domeinen terug: in het
schepencollege, de gemeenteraad , het OCMW en talrijke
andere bestuurlijke instanties. U kan ons contacteren en
volgen via onze website www.n-va.be/menen. Wij hopen
in deze zes jaar te werken aan een mooiere en betere stad,
samen met u.

NOUSCH DECALUWE
Gemeenteraadslid
Fractieleider N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Renaat Vandenbulcke:
“De N-VA brengt een nieuwe dynamiek naar de OCMW-raad.”
Op 7 januari 2013 werd ik aangesteld als voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn van het
OCMW in Menen. Voorzitter
worden van een dergelijk groot
zorgbedrijf is een belangrijke taak.
Samen met mijn partijgenote Ann
Roose ga ik me in de komende zes
jaar dan ook ten volle inzetten.
De N-VA wil werk maken van een
heel goede samenwerking tussen het
stadsbestuur en het OCMW.
Samenwerken kan in de toekomst
leiden tot een transparanter en
zuiniger beleid. Waar mensen
samenwerken ontstaan nieuwe
ideeën, een nieuwe dynamiek, een
mooie toekomst.

Uitdagingen zijn niet gering
• De bouw van het
woonzorgcentrum Andante in
Menen, dat plaats zal bieden aan
180 residenten en acht plaatsen
voor kortverblijf, is volop bezig.
Midden 2014 zal de eerste fase
afgerond zijn en verhuizen de
bewoners van Hof ter Linden naar
het nieuwe gebouw. In de loop van
2016 zal de tweede fase afgerond
zijn en verhuizen de bewoners van
de Feniks naar hun nieuwe thuis.

• Half april dit jaar komt er bovenop
het dagcentrum de Pelikaan in de
Anneessenslaan een
bezigheidstehuis met plaats voor
zes mensen. Op die manier kunnen
we de dagelijkse zorg van zes
mensen volledig zelf organiseren.
Zes plaatsen lijkt misschien niet
veel, maar voor hen komt er
wellicht een einde aan een lange
zoektocht naar een thuis. Eind 2014
moet het bezigheidstehuis Claude
Vancoillie operationeel zijn.
• In de komende periode hopen we
een doorbraak te forceren in het
bouwdossier van het
woonzorgcentrum CERES in
Lauwe, ter vervanging van SintGerardus en Indigo. Daar zal er
plaats zijn voor 90 bewoners en 3
kortverblijven.

N-VA wil correct en rechtvaardig
zorgbeleid
Het zijn dus drukke tijden voor het
OCMW. De nieuwe woonzorgcentra
zijn dringend nodig. De financiële
toestand van de stad ziet er niet
rooskleurig uit, maar de laatste jaren
heeft het OCMW bewezen dat er wel
degelijk inspanningen kunnen
gebeuren. Er zijn dan ook goede
afspraken gemaakt met het

stadsbestuur. Hierdoor kan het
OCMW haar missie blijvend
garanderen: elke persoon moet een
menswaardig leven kunnen leiden.
Dit zal gebeuren vanuit een correct en
rechtvaardig beleid.
Inburgering is een heel belangrijk
thema in het N-VA-programma. Dit
thema werd meegenomen in de
beleidsambities van het nieuwe
stadsbestuur. Als schepen van
Inburgering zal ik dat goed opvolgen.
In de komende maanden wordt de
integratiedienst opgericht. Die moet
er mee voor zorgen dat we met
iedereen nog beter kunnen samenleven. De aanvraag voor de
oprichting van deze dienst (en de
goedkeuring van ons dossier) zit nu
in de
laatste fase.
We houden
jullie
natuurlijk
verder op
de hoogte.
RENAAT VANDENBULCKE
OCMW-voorzitter
Schepen van Inburgering
en Gelijke Kansen

Dirk Vanholme: “We blijven sleutelen aan een betere mobiliteit.”
Mijn eerste maand als schepen van Mobiliteit, Openbare werken en ICT werd er een van
kennismaking, dringende beslissingen en vooruitplannen.
Openbare werken bevat twee grote luiken: dringende, lopende zaken en plannen op lange
termijn. Het domein varieert van losliggende tegels tot grote waterafvoerprojecten,
nutsvoorzieningen en groenonderhoud. Hier zal mijn praktische aard heel goed van pas
komen.

DIRK VANHOLME
Schepen van Mobiliteit,
Openbare werken en ICT

Mobiliteit is een oud zeer in Menen. Onze stad heeft te kampen met bereikbaarheid. We
moeten verder sleutelen aan het mobiliteitsplan om ons doel te bereiken.
ICT staat als werkdomein misschien zelden in de schijnwerpers, maar vergeet niet dat zelfs een
kleine storing de hele stadsadministratie kan doen stilvallen. We hebben nog niet het einde van
de ICT-mogelijkheden bereikt: de stad wil nog heel wat ondersteunende programma’s
aanbieden.
In de boeiende jaren die volgen, weet ik dat ik kan rekenen op de gedreven mensen uit de
administratie en diensten om de Menenaar zo goed mogelijk ten dienste te staan.

menen@n-va.be

Griet Vanryckegem:
“Spaarzaam en creatief beleid: keuzes durven maken!”
Het N-VA-programma mee mogen verwezenlijken, is
ongelooflijk boeiend. De kracht van de verandering in
de dagdagelijkse praktijk!
Mijn eerste maand als schepen was voor mij een echte
openbaring.De verkiezingen veranderden niet alleen het
bestuur in onze stad, maar betekenden voor mij
persoonlijk een nieuwe werkplek. Gelukkig kon ik mijn
voltijdse job in het onderwijs halveren zodat ik vanaf
1 januari ook de tijd heb om dit schepenambt goed te
kunnen uitoefenen.
De coalitiepartijen stelden in december de beleidsnota
op een constructieve manier samen. Dit kunnen
natuurlijk geen plannen blijven! Elke maandagnamiddag
zitten we met het college van burgemeester en schepenen
samen om naast de lopende zaken ook deze krachtlijnen
in de dagelijkse praktijk om te zetten. Via de
personeelsleden van de verschillende stadsdiensten geeft
de N-VA het bestuur van binnenuit mee vorm.

Mijn agenda vulde zich vanaf de installatie van de
gemeenteraad op 2 januari razendsnel. Het werd meteen
een evenwichtsoefening om tussen de vele uitnodigingen
voor nieuwjaarsrecepties en startvergaderingen ook
direct afspraken te plannen met alle mensen die helpen
mijn bevoegdheden uit te voeren. Elke dag ziet er dan
ook compleet anders uit, schept nog meer vragen en stort
een nieuwe vloed aan informatie over je heen.
De komende zes jaar worden
sowieso hard werken, maar dat
schrikt me niet af. Nu al geven
de eerste weken me enorm veel
voldoening. De begroting die
we voor 2013 nog moeten
goedkeuren vormt meteen al
een goede oefening om het
spaarzame beleid dat we
beogen in een vorm te gieten.

GRIET VANRYCKEGEM
Schepen van Cultuur, Jeugd,
Noord-Zuid, Bibliotheek en
(Kunst)onderwijs

Sigrid Vandenbulcke:
“De N-VA streeft naar een transparantere provincie.”
Op 3 december 2012 (een maand vroeger dan de
gemeenteraadsleden) legde ik de eed af als
provincieraadslid. Ik maak deel uit van het Bureau, dat
de dagelijkse werking van de provincie regelt. In het
Bureau ben ik eerste secretaris. Daarnaast zetel ik in de
commissie Toerisme, Ruimtelijke Ordening en
Mobiliteit en in de commissie Algemene Zaken en
Financiën.
De N-VA-fractie bestaat uit 20 leden, waarvan 5 uit het
district Kortrijk. Wij vormen, na CD&V, de tweede
grootste fractie. Helaas werden wij ook hier uit het
bestuur geweerd. Net zoals in alle andere Vlaamse
provincies, met uitzondering van Antwerpen, zit de N-VA
in de oppositie.

Weinig democratische verdeling
van de provinciemandaten
Wat dit inhoudt, werd al snel
duidelijk. De traditionele partijen
(CD&V, sp.a en Open Vld) hebben
tot in het absurde de ‘postjes ‘

SIGRID VANDENBULCKE
Provincieraadslid

www.n-va.be/menen

verdeeld. Zo mag de N-VA-fractie slechts twee
vertegenwoordigers hebben in het Bureau. Open Vld, met
een fractie van tien, heeft er vier. CD&V, met slechts één
zetel meer dan ons, heeft er zeven! Deze
wanverhoudingen komen in alle mogelijke verdelingen
sterk tot uiting. Het ging zelfs zover dat de meerderheid
het huishoudelijk reglement liet aanpassen. De reden?
Hun vertegenwoordiging in bepaalde provinciebedrijven
was zo groot, dat ze de verplichte man/vrouwverhouding niet meer konden garanderen. De oppositie
moet het dan maar oplossen... Het niveau van de
provincie is duidelijk nog steeds het machtsbastion van
de traditionele partijen.

Een constructieve, gedreven oppositie
Maar gelukkig doen wij meer dan erbij te staan en ernaar
te kijken. Kristof Pillaert, onze fractievoorzitter, zorgde al
menig keer voor pittige politieke discussies op de
provincieraad. Wij willen constructief oppositievoeren en
we streven naar meer transparantie. Een fractie die
bestaat uit twintig heel enthousiaste, gedreven N-VA-ers,
dat zijn ze daar in Brugge blijkbaar niet gewoon!

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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