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Denken, durven en doen, zowel lokaal als nationaal
De boekentassen zijn weer gevuld en de nazomer belooft nog mooie dagen. Renaat Vandenbulcke, voorzitter van N-VA Menen, Lauwe en Rekkem: “Ik kijk alvast terug op een bruisende zomer in onze stad.” Door
de verenigingen en door de stad werden heel wat evenementen georganiseerd. Ik denk maar aan Grensrock,
Salto, Reckebilck, Summer, Menen beacht en de Wieltjesfeesten. Ook tal van straatfeesten en braderieën
vulden terrassen en brachten mensen samen. En de N-VA deed hier enthousiast aan mee: we stonden op de
braderie Ons Dorp, de Wieltjesfeesten en speelden als enige partij volleybal mee op het prachtige strand van
Menen Beacht. Zo moet het zijn: we ijveren voor een mooie stad met bruisende evenementen.
Ook op nationaal vlak pakken onze N-VA-ministers en mandatarissen consequent en krachtdadig ook de moeilijke dossiers aan. De vluchtelingenstroom
onder Theo Francken, de huisvestingsproblematiek met Liesbeth Homans met
een sterke minister-president aan het hoofd. Jan Jambon bewaakt de veiligheid
in moeilijke tijden, en ook met het bezoek van Jan Peumans, voorzitter van het
Vlaams Parlement, konden we onze grensproblematieken aankaarten.

S chepenen Dirk Vanholme, Griet Vanryckegem en Renaat Vandenbulcke met
N-VA-ondervoorzitter Sander Loones op de 11 juliviering in Kortrijk.

Financieel rondkomen blijft een grote uitdaging voor onze stad. We bewaken
nauwlettend de inkomsten en uitgaven. We raken hierbij niet aan een goede
dienstverlening. Toch kunnen we een sluitende begroting voorleggen terwijl
we toch een aantal belangrijke investeringen kunnen verwezenlijken: de twee
woonzorgcentra voor het OCMW in Menen en Lauwe met 281 zorgplaatsen
voor onze senioren, Park Ter Walle, de gemeenteschool Barthel in Rekkem.
Ook de komende jaren ijveren we voor een verbeterde sportinfrastructuur voor
Menen en Lauwe en een bezinningsruimte aan de Rekkemse begraafplaats. Het
financiële plaatje doen kloppen, is niet altijd eenvoudig, maar blijft broodnodig.
Bezoek van Jan Peumans aan onze stad.

Kom naar onze kaas- en
wijnavond op 22 oktober!
Iedereen is welkom op zaterdag
22 oktober in Zaal Barthel in
Rekkem (Moeskroenstraat).
Volwassenen betalen 15 euro.
Kinderen jonger dan 12 jaar
betalen 5 euro. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij alle N-VAbestuursleden.

“Iedereen kan op
onze consequente
aanpak rekenen.
U ook!”
Renaat Vandenbulcke
Voorzitter N-VA Menen
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Schepen Griet Vanryckegem:

“Kunst en cultuur zetten Menen positief
op de kaart”
Met Menin Road/Ypern Strasse zetten we Menen op de kunstkaart. Op maar liefst 40 locaties exposeren
kunstenaars hun werk langsheen de historisch zwaar beladen weg van Menen tot Ieper. Schepen van Cultuur
Griet Vanryckegem zet zo de eerste stappen om van Menen een artistieke stad te maken.
“Het trekt weer toeristen aan naar ons waardevol erfgoed en toont dat onze stad ook positief in het journaal
kan komen. De aanzet is gegeven tot verdere inzet op
kunst en erfgoed. Twee zaken waarmee we ons als grensstad positief kunnen onderscheiden”, zegt Vanryckegem.

Nederlandstalige hulpverlening is levensbelangrijk
De taalproblematiek bij spoedinterventies in grensgemeenten zal meegenomen worden in een nieuw
globaal plan van federaal minister van Volksgezondheid. Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke en
N-VA-parlementslid en cardioloog Jan Vercammen hameren hier al lang op. Bij spoedinterventies in de
grensstreek in Zuid-West-Vlaanderen komen Franstalige diensten vanuit Moeskroen vaak te hulp, omdat
ze sneller ter plaatse zijn. Soms zorgt de taal voor een barrière, want niet alle hulpverleners uit Moeskroen
hebben kennis van het Nederlands. Dat zorgde in het verleden al voor levensbedreigende omstandigheden.
Aandringen bij provincie
Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke bond in de provincieraad al een paar keer de kat de bel aan en schreef ook de
West-Vlaamse Provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulpverlening aan. Die stelde inderdaad vast dat niet alle
hulpverleners die vanuit Moeskroen komen, het Nederlands
machtig zijn.
“Toch ligt de bevoegdheid nog altijd bij de minister van Volksgezondheid”, zegt Vandenbulcke.

Klachten bundelen
“Indien er Franstalige spoedinterventies in Rekkem, Lauwe
of Rollegem plaatsvinden, worden deze door het ziekenhuis,

Park Ter Walle
krijgt vorm
De N-VA-bestuursleden in het Autonoom Gemeentebedrijf volgen de plannen en werken van de polyvalente zaal Park Ter Walle nauwlettend op.
Naast de nieuwe zaal voor de jeugd, wordt ook het
park rond het gebouw volledig heraangelegd.
Er komen krachtbalvelden, een Finse looppiste,
voetbalpleinen, een skatespot en wandelwegen in het
groen. Kortom jong en oud, verenigingen van jeugd,
sport en alle Menenaars kunnen terecht in deze groene long langs onze vestingen.
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Centre Hospitalier, van Moeskroen uitgevoerd. Voor onze
regio verzamelen we samen met OCMW-raadslid Ann Roose
alle klachten hierover en dienen we deze in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht”, aldus Vandenbulcke die inmiddels
ook weet heeft van dergelijke problemen in het ziekenhuis van
Menen.
“Deze commissie ijvert er alvast voor dat het ziekenhuis van
Moeskroen maximale inspanningen levert om het Nederlands
te gebruiken. We kijken alvast uit naar het globaal plan en
hopen dat de minister deze in het najaar zal voorleggen aan de
federale regering”, besluiten provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke en OCMW-raadslid Ann Roose.

Ook met het gratis stadsfestival Salto op 9 juli lokten
we heel wat mensen naar het centrum. De verenigingen
trokken muzikale sporen door onze straten en artistieke duizendpoten weerklonken op bijzondere plekken.
Met het cultuurcentrum De Steiger trokken we met een
externe procedure een nieuwe leiding aan. De nieuwe
seizoensbrochure getuigt van een frisse kijk op kunst en
cultuur.
Ook het nieuwe subsidiereglement voor de verenigingen blijft ondersteuning bieden. In Menen, Lauwe en
Rekkem zetten vele vrijwilligers zich enthousiast in en
brengen mensen samen. “Samen met de cultuurraad sta
ik garant voor een correcte en eerlijke ondersteuning
van alle verenigingen”, besluit Griet.

 ezoek van minister-president Geert Bourgeois aan de kunstroute, met curator
B
Johan Tahon en schepen van Cultuur Griet Vanryckegem.

Veiligheid fietsers en wandelaars sterk verhoogd
De Meense inwoners moeten zorgeloos kunnen wandelen en fietsen in de stad. Gemeenteraadslid Nik De Clercq
is daarom alvast enthousiast over een eerste belangrijke beslissing om hun veiligheid te verhogen. Zo worden
binnenkort rond het station van Menen dertien camera’s opgesteld. “Iedereen vindt toch graag zijn fiets terug
na een treinreis? Met de camera’s kan een einde komen aan fietsdiefstallen en gauwdieven”, zegt Nik.

De stad investeert hiervoor bijna 60 000 euro. Daarnaast blijft de N-VA wel aandringen op veilige fietsstallingen in de toekomst. “Ook op vlak van mobiliteit
blijf ik veilige fietspaden verdedigen” vult schepen
Dirk Vanholme aan. Politieraadslid Nousch Decaluwé
hamert op een andere belangrijke maatregel om de
veiligheid sterk te verhogen: “In de politieraad ijver ik
voor meer blauw op straat.”
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De verandering werkt!
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Jonge werklozen
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Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land
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lonen
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2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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