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MENEN
Op zwier
Onze afdeling staat open voor uw
mening. Vele mensen contacteerden
ons de laatste maanden over allerlei
thema’s die belangrijk zijn voor
onze stad. Ook u kunt ons contacteren. Mailen kan naar het e-mail
adres menen@n-va.be of via onze
website www.n-va.be/menen.

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

Maar u kan ons ook persoonlijk
ontmoeten op braderieën die in
Menen, Lauwe of Rekkem georganiseerd worden. Zo stonden we dit
jaar zowel op de braderie in Ons
Dorp als op Wieltjesfeesten in
Menen.
Op zaterdag 7 december staan we
naar goede traditie op de kerstmarkt in Lauwe. U zal in onze
N-VA-tent kunnen genieten van een
warm drankje. En als u vragen of
suggesties hebt, kunt u een van
onze mensen persoonlijk aanspreken.
Op zaterdag 23 november organiseert de N-VA samen met de coalitiepartners een fuif in zaal Lagoa in
Menen. Omdat wij de laatste maanden hard en goed hebben samengewerkt, beslisten we om samen
een fuif te financieren zodat we de
beentjes eens goed kunnen losschudden die avond. U kan erbij
zijn! U kan kaarten kopen door
onze afdeling te contacteren.

www.n-va.be/menen

MET DE BUS NAAR MENEN
De N-VA-schepen van Mobiliteit, Dirk Vanholme, had onlangs goed nieuws:
“Mijn overleg met De Lijn werpt vruchten af. Er komt een betere ontsluiting
van de deelgemeenten. Er komen dagelijks meerdere busritten van Lauwe,
via het Paradijs in Rekkem, naar Menen.”
Vorig jaar nog halveerde De Lijn, omwille van besparingen, de ritten van lijn 84.
Dirk Vanholme licht toe: “Vooral de inwoners van wijk Paradijs werden hierdoor benadeeld. Het openbaar vervoer gebruiken om naar het centrum van
Rekkem te gaan was te moeilijk geworden.”

OM HET UUR VANUIT PARADIJS NAAR CENTRUM REKKEM
Dankzij de inzet van schepen Dirk Vanholme kunnen inwoners van het Paradijs om het uur naar het centrum van Rekkem.

DAGELIJKS 7 RITTEN TUSSEN LAUWE EN MENEN
Vanuit Lauwe was reeds jaren een tekort aan busvervoer richting Menen. Ook
dit wist de schepen te veranderen: “De verbinding Lauwe-Menen bestond
louter uit 1 bus ’s morgens en 1 bus ’s avonds, vooral mikkend op schoolgaande jeugd. Vanaf 1 september zijn er dagelijks 7 busritten, verdeeld over de
hele dag. ”
In de praktijk wordt de
lijn van Kortrijk naar
Lauwe verlengd tot in
Menen. Op weg naar
Menen passeert de bus
eerst in het Paradijs en
vervolgens in het centrum
van Rekkem. De vroegere
lijn 96 kan hierdoor
worden afgeschaft.
Schepen van Mobiliteit
DIRK VANHOLME:
“Er komt een betere ontsluiting
van de deelgemeenten.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

ANN ROOSE,
OCMW-raadslid

Krachtig N-VA-bestuur in het OCMW
Nieuw bezigheidstehuis

7 januari: een dag die ik niet snel zal
vergeten. Toen zette ik immers mijn
eerste stappen in de OCMW-raad.
Samen met OCMW-voorzitter
Renaat Vandenbulcke begon ik vol
enthousiasme aan dit nieuwe
engagement. Nog maar enkele
maanden verder hebben we reeds
heel wat bereikt, via een goede
samenwerking en vanuit een correct
en rechtvaardig beleid.

In het dagcentrum De Pelikaan kunnen nu 16 volwassenen met een verstandelijke beperking terecht voor
een zinvolle dagopvang. Een team
van enthousiaste medewerkers biedt
hen een waaier aan activiteiten aan.
Nachtopvang is vaak nog een
probleem: daarom werd een vergunning aangevraagd voor de bouw van
het nieuwe bezigheidstehuis Claude
Vancoillie bovenop het dagcentrum
De Pelikaan. Deze werd goedgekeurd
en de werken zijn gestart. Zes mensen zullen op deze manier tegen eind
2014 een nieuwe thuis krijgen.

Doorbraak in dossier
woonzorgcentrum Ceres
In Lauwe zaten de plannen voor het
nieuwe woonzorgcentrum Ceres
(voormalig Sint-Gerardus) jarenlang
muurvast. De gedreven inzet van

Renaat Vandenbulcke zorgde eindelijk voor een doorbraak in dit dossier.
Aangepaste plannen zullen ervoor
zorgen dat het oorspronkelijk budget
niet zal worden overschreden. In
Menen zitten de werken voor de
nieuwbouw van het woonzorgcentrum Andante nog steeds op schema.
Nu de ruwbouw af is, krijgt de indeling van de binnenruimtes stilaan
vorm.
Maar ook voor andere doelgroepen
hebben we oog: via een samenwerking met vzw Efrem bereiken we
zelfstandigen in financiële moeilijkheden. Jongeren die nog onzeker op
eigen benen staan, willen we begeleiden via een budgetbeurs. Het welzijn
van mensen staat immers centraal in
het OCMW. Een groep mensen met
een hart voor haar medeburgers kan
hierin veel betekenen.

Eigentijds en betaalbaar wonen
Ik ben Philippe Bille, bestuurslid
van N-VA Menen en één van de drie
afgevaardigden van de N-VA binnen CVBA Ons Dorp, in de volksmond “De bouwmatskappie”.

Aandacht voor sociaal wonen
Samen met Nik De Clercq, ook lid
van het directiecomité, en David
Elgers (RVB) ben ik in de raad van
bestuur afgevaardigd namens de
N-VA. Ik ben afkomstig uit de
Nieuwe Tuinwijk, heb een technische
opleiding en een groot sociaal gevoel.
Ik voel me dan ook bijzonder op mijn
plaats in het directiecomité van de
bouwmaatschappij Ons Dorp. Vooral
aan het correct opvolgen van de renovaties besteed ik veel aandacht. Bij
een bouwmaatschappij met meer dan
1 000 huizen en appartementen is dit
heel belangrijk. Wonen in Menen
moet betaalbaar én sociaal blijven!

Aandacht voor eigentijds wonen
Hoewel het voor alle bouwmaatschappijen moeilijker wordt om sub-

menen@n-va.be

sidies te verkrijgen, zijn we er toch in
geslaagd om enkele huizen een grondige, bijna totale facelift te geven. Op
22 juli 2013 werden dan ook vier totaal gerenoveerde woningen opnieuw
in gebruik genomen door de Sociale
Huisvestingsmaatschappij Ons Dorp.
De vier woningen kaderen binnen de
totale renovatie van de woningen in
de Nieuwe Tuinwijk. Eind november
komen daar nog eens vier woningen
bij. Door een goede samenwerking
met de aannemer en de architect konden reeds vier van de acht woningen
enkele maanden vroeger in gebruik
worden genomen.

PHILIPPE BILLE

Aandacht voor betaalbaar wonen
Met de N-VA hoop ik de komende
jaren nog vele projecten te verwezenlijken. Wij zetten ons dan ook voltallig in om voor de talrijke huurders
betaalbare en mooie woningen te garanderen. Daarenboven moeten ook
sociale woningen voldoen aan de hedendaagse eisen en de alsmaar strengere normen. In ons programma voor

de verkiezingen beloofden wij een
actief en verantwoordelijk beleid met
duidelijke en spaarzame keuzes. Ook
in de “De bouwmatskappie” zorgen
wij met de N-VA voor de kracht van
verandering.

Sociaal wonen met rechten en plichten
CARL CASTELEIN
bij de recent gebouwde
sociale woningen in
Rekkem.

Met N-VA Menen zijn we vertegenwoordigd in het bestuur van
de sociale woonmaatschappij ‘Eigen Haard is Goud Waard’ in
Lauwe-Rekkem. Carl Castelein als voorzitter en Ivan Vanslembrouck als lid van de Raad van Bestuur. “Gezamenlijk waken
we erover dat de maatschappij efficiënt werkt en een rechtdoor-zee koers vaart. Een kwalitatief hoogstaand, efficiënt woningaanbod realiseren én onderhouden: daar gaan we voor. Op
deze manier bieden we mensen de mogelijkheid alle kansen te
grijpen die onze samenleving rijk is”, aldus Carl
Castelein.

“Personen die domiciliefraude plegen of op een andere wijze hun
plichten verwaarlozen, worden kordaat aangepakt. Iedereen
moet ook zijn verplichtingen nakomen. Op deze manier hopen
we de broodnodige verandering te realiseren in “Eigen Haard is
Goud Waard”, zonder de mensen die wel verantwoordelijkheid durven nemen te straffen of te benadelen.
Dat het niet bij loze beloften blijft, toont de realisatie van 16 zeer moderne en energie-efficiënte 2-slaapkamerwoningen
in Rekkem aan. Wij bieden sinds kort een thuis voor 16 gezinnen. Dit is een verwezenlijking waar ik als voorzitter trots
op kan zijn. De kracht van verandering ten goede, ook in ‘Eigen Haard is Goud Waard’!”

Ook open op zaterdag
Op 4 september werd Menen voorpaginanieuws in verband met het
taalgebruik aan de loketten van het
gemeentehuis. Niet alleen de lokale,
maar ook de nationale en zelfs internationale pers wist plots onze stad te
vinden. Experts, journalisten en politici van overal te lande werden opgetrommeld. Zoals wel vaker waren
de meningen verdeeld.
Reden te meer om hier naar de kern
van de zaak te gaan: Menen is en blijft
een Vlaamse, gastvrije stad. Door
Nederlands te spreken met de bur-

gers volgen we niet alleen de wet, we
helpen bovendien nieuwkomers bij
hun inburgeringstraject zodat ze zich
thuis kunnen voelen in onze stad.
Inburgering is niet de enige uitdaging
die we aangaan. Het is al meermaals
gezegd: Menen zit in slechte financiële papieren. De vorige besturen
hebben onvoldoende rekening gehouden met de toekomst, waardoor we
nu besparingen moeten doorvoeren.
N-VA wil de burger hiervoor niet
laten opdraaien.

van onze fractie worden de openingsuren van de stadsdiensten en de
containerparken aangepast. Zo kan je
ook vanaf 2014 op zaterdag terecht in
het stadhuis.
In deze uitgave vind je
nog zaken die
de kracht van
verandering in
Menen, Lauwe
en Rekkem
aantonen.

Maar door creativiteit is er ruimte
voor vernieuwing. Op aandringen

Lid worden? Dat kan!
N-VA Menen maakt deel uit van de snelst groeiende
politieke partij in Vlaanderen, met reeds meer dan 35
000 leden.

maken en te zorgen voor de
broodnodige veranderingen in
dit land.

Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem
laten horen in een partij die weegt op het beleid? Wilt u
mee inspraak hebben in het gevoerde beleid in Menen?

Het lidgeld bedraagt 12,50 euro
per jaar voor het eerste gezinslid. De overige gezinsleden op
hetzelfde adres kunnen bijlid
worden voor 2,5 euro. Jongeren
tot en met 30 jaar betalen 5
euro lidgeld per jaar.

Een N-VA-lidmaatschap biedt u de mogelijkheid op
een open en directie dialoog met de partij.
In 2014 zijn er verkiezingen voor Europa, België en
Vlaanderen. Als u lid wordt, geeft u de kans aan de
N-VA om in die komende verkiezingen het verschil te

www.n-va.be/menen

Voor meer informatie, neem contact op met
menen@n-va.be

NIK DE CLERCQ
Voorzitter
N-VA Menen

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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en bso, zonder
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GEERT BOURGEOIS,
of dat nu de n
aam
viceminister-president van de Vlaamse Regering
‘aso’ of ‘doors
troom’ draagt,
doet weinig te
r
zake.
Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

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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