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Wij werken verder voor u
Bijna vijf jaar geleden trok u naar de stembus. Uw stem bracht N-VA Menen ook in het beleid van de stad.  
Samen met ons koos u voor verandering. Samen met onze gemeente- en OCMW-raadsleden werken we elke dag 
aan de broodnodige acties die Menen, Lauwe en Rekkem opnieuw bruisend en aantrekkelijk moeten maken.  
Acties die zorg bieden voor mensen die het nodig hebben. Acties die rechten verzekeren en de plichten en  
verantwoordelijkheid garanderen om samen in een aangename stad te kunnen wonen en leven, met iedereen.

Wat als u politicus was? In dit blad bieden we u drie uitdagingen 
waarmee wij aan de slag moeten en willen gaan: geloof in de 
politiek, verkeer en parkeren in de stad en de portemonnee van 
de stad. We horen graag uw mening! Wij ijveren voor een poli-
tiek zonder gehakketak, waardoor we ons over de partijgrenzen 
heen, blijven focussen op de inhoud. Door te snoeien in zitjes in 
de provincieraad, de fusie van de huisvestingsmaatschappijen 
en samenvoeging van de stad met het OCMW bewijzen we dat 
we hier echt voor gaan. Verder willen we mensen overtuigen om 
deel te nemen aan het debat. En jongeren overtuigen om met 
hun mening in de adviesraden mee te bouwen aan de toekomst.

Door duidelijke keuzes voor een mobiele stad, met ruimte voor 
voetgangers en fietsers en een eenduidig parkeerverhaal stimu-
leren we de handel en wandel in de kern. Dit wordt ook positief 
geëvalueerd door zowel handelaars als inwoners. Vanzelfspre-
kend is hiervoor geld nodig. Geld voor investeringen: Park Ter 
Walle voor de jeugd, CC Lauwe, de sporthal in Lauwe en de 
woonzorgcentra zijn de huidige werven. Ik nodig u uit om mee 
na te denken over het beleid. Geef ons uw mening, want elke 
stem telt. Wij werken verder voor u. Dank voor het vertrouwen 
in N-VA Menen. 

Renaat Vandenbulcke,  

 Minister-president Geert Bourgeois in Menen voor de opening van woonzorgcentrum Andante.

Neem vakantie in uw eigen stad. Stap op de fiets, ontdek de leuke plekjes en parken, volg de Leie,... Geniet van de vele evenementen zoals 
Grensrock, Salto, Breughelfeesten, Summer@Lauwe, Reckebilck, Kotweekend,  beiaardconcerten, ... Menen, Lauwe en Rekkem bruisen van 
de activiteiten en heel vaak kunt u gratis vele dagen vullen vol muziek, cultuur en natuur. Genieten hoeft niet ver en niet duur te zijn.
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1  Geloof in de politiek 
Politici komen de laatste maanden in een negatief dag-
licht. Bij veel inwoners leeft de vraag wat de inzet is van 
het bestuur. Of alle gelden daarvoor wel goed besteed 
zijn? Kunnen we bij de inwoners het geloof herstellen dat 
politiek nodig is en dat hun vertegenwoordiging goed en 
rechtvaardig is?

N-VA-antwoord
Met de integratie van de stad en het OCMW willen we 
af van de eilanden die vroeger bestonden in het bestuur. 
Via één onthaal en één dienstverlening centraliseren we 
alle diensten, maar gaan we ook in de bestuursmandaten 
duidelijkheid scheppen. De OCMW-raad en de gemeen-
teraad worden één. Ook met de fusie van de verschillende 
huisvestingsmaatschappijen creëren we één aanbod en één 
aanpak van sociale huisvestiging voor alle inwoners. 

Ann Roose: “Als OCMW-raadslid, ijver ik voor dit een-
gemaakte bestuur en de fusie van alle werknemers. Deze 
historisch gegroeide tweespalt moest dringend eengemaakt 
worden. Wie zich in de toekomst met een vraag tot de stad 
wendt, hoeft daarvoor dan geen weg meer te zoeken in de 
verschillende organen. En in de mandaten wordt gesnoeid 
wat alleen maar een besparing kan opleveren.”

Carl Castelein, Nik De Clercq en Philippe Bille: “Als  
leden van Ons Dorp en Eigen Haard is Goud Waard,  
vinden wij het maar logisch dat we deze verschillende 
huisvestingsmaatschappijen uit Menen en Lauwe in één 
bestuur brengen. Naast elkaar op hetzelfde grondgebied 
met verschillende besturen werken, is niet meer van deze 
tijd. Zo konden we al door efficiënt organiseren van de  
bestuurs- en directievergaderingen alleen in Ons Dorp 
ruim 30 000 euro besparen dat meteen ingezet kon worden 
voor de kerntaak: goedkopere huisvesting voor de mensen 
die hiervoor in aanmerking komen.”

N-VA Menen 
strijdt tegen 
zwerfvuil
Op zondag 23 april trok  
de N-VA door de straten 
van Lauwe. In korte tijd 
werden er zakken gevuld 
met zwerfvuil. Een nette 
stad blijft belangrijk.  
Werkt u hier ook aan mee?

 In het Vlaams Parlement 
met voorzitter Jan Peumans. 
V.l.n.r. Renaat Vandenbulc-
ke, Griet Vanryckegem, Dirk 
Vanholme. N-VA-schepenen 
in Menen.

De uitdagingen van N-VA Menen
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3  De portemonnee van de stad
In krappe financiële tijden blijven investeren in de toe-
komst van onze stad. Hoe kan u geld vinden zonder dit 
met belastingen bij de inwoners te gaan zoeken?

N-VA-antwoord
We beheren de inkomsten van de stad zoals in elk huishou-
den. In een stad met een gemiddeld laag inkomen kunnen 
we bewoners niet meer gaan belasten. Er moest al lang en 
dringend intern meer bespaard worden: personeel en wer-
kingskosten werden de laatste decennia onvoldoende onder 
controle gehouden.

Renaat Vandenbulcke: “Als OCMW-voorzitter konden we 
via interne besparingen in personeel en werkingskosten 
van het OCMW de nodige middelen vinden om zowel voor 
woonzorgcentrum Andante in Menen als Ceres in Lauwe 
een moderne thuis te bouwen voor zorgbehoevende ou-

deren in de stad. We draaien elke euro om voor de bouw-
werken. Nu zal iedereen daar terechtkunnen en het verblijf 
wordt betaald door wie kan, voor wie dit niet kan, geeft het 
OCMW de nodige steun.”

Griet Vanryckegem: “Ook met de overdrachten van de 
stad springen we zuinig om. Met het Cultuurcentrum 
draaien we elke euro om, om met een besparing van ruim 
1,5 miljoen euro in deze bestuursperiode eenzelfde pro-
grammatie en aanbod te verstrekken aan de cultuurproe-
ver van Menen, Lauwe en Rekkem. Als voorzitter van CC 
De Steiger ben ik trots dat we met een correcte werking en 
grote inzet de middelen kunnen blijven doorgeven aan de 
verenigingen. In de subsidies voor jeugd en cultuur kun-
nen we dan wel impulsen geven: 50 000 euro extra voor de 
lokalen voor jeugdbewegingen per jaar en ook de cultuur-
raad kan meer organiseren met bijkomende middelen.”

2  Het verkeer en parkeren in de stad
Meer en meer auto’s in het drukke stadscentrum en toch 
parkeren garanderen voor inwoners en winkels. Een even-
wicht vinden tussen de parkeernood van inwoners en het 
parkeren voor boodschappen in de stad, is de uitdaging.

N-VA-antwoord
Voor de bewoners in het centrum van Menen wordt vanaf 
nu overal dezelfde bewonerskaart gehanteerd. Met de blau-
we zones willen we het permanent innemen van parkeer-
plaatsen ontmoedigen. Even stappen is de boodschap voor 
de mensen die hier een hele dag werken. 

Dirk Vanholme: “Als schepen van Mobiliteit is het moei-
lijk om iedereen tevreden te stellen. Inwoners verliezen 
soms de overkoepelende visie uit het oog als in eigen straat 
iets verandert. Met de blauwe zones en inwonerskaarten 
komen we tegemoet aan winkelen en wonen in de stad. 
Terwijl we voor de werkende mensen in het centrum hier 
de bedrijven, scholen en het ziekenhuis aanmoedigen in 
eigen parking te voorzien. Wie even wil stappen, kan altijd 
gratis parkeren achter het station, aan CC De Steiger of 
langs de Leielaan. Voor hardleerse verkeerdparkeerders, 
vaak ook van over de grens, worden de onbetaalde boetes 
met wielklemmen gerecupereerd. En met succes!”



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /
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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


