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De Verandering Werkt 
In 2012 koos u voor de N-VA. Voor de kracht van Verandering! De N-VA behaalde hier in Menen, net als 
overal in Vlaanderen, een buitengewoon knap verkiezingsresultaat. De verwachtingen waren hoog gespan-
nen, de nood aan verandering hoog. 2013 werd een keerpunt. Dankzij uw stem drukte de N-VA een stempel 
op het bestuur voor Menen, Lauwe en Rekkem. Heel wat uitdagingen kwamen op ons af. Stap voor stap  
gooiden we ons met het N-VA-bestuur en de mandatarissen doelgericht op de uitdagingen. 

Menen, Lauwe en Rekkem moeten zich dynamisch blijven  
ontplooien. Na zes jaar hard werken is onze taak nog niet af. 
Vele uitdagingen vragen een langetermijnaanpak.

Stem daarom in 2018 voor een verderzetting van een kracht- 
dadig en sterk bestuur. Wij blijven met uw steun kordaat werken 
aan de toekomst van onze stad.

In dit blad leest u de krachtlijnen waarmee we met N-VA naar de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 stappen. Samen met alle kan-
didaten en N-VA-leden willen we één verhaal schrijven waarmee 
we voor jong en oud in Menen een mooie toekomst garanderen.

Samen met u schrijven we verder aan ons N-VA-plan. Enkel 
dit biedt een garantie voor de groei en bloei van Menen, Lauwe 
en Rekkem. Onze 34 000 inwoners verdienen een correct en 
kordaat bestuur. 

Kies voor een veilige thuis in een welvarend Menen, Lauwe en 
Rekkem.

Renaat Vandenbulcke
OCMW-voorzitter

Onze 10 krachtlijnen 
p. 2 en 3

Renaat Vandenbulcke
OCMW-voorzitter 
Lijsttrekker

Griet Vandenbulcke 
Schepen van Cultuur, Jeugd, 
Bibliotheek en Noord-Zuid  
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1  Leer in Menen, Lauwe en Rekkem
We ondersteunen de visie op de brede school waarin we verschillende functies bundelen. Door ook na 
de schooluren de poort open te zetten, wordt de school een ontmoetingsplaats in de 
gemeenschap.Ook de renovatie van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst in 
de Bruggestraat dringt zich op. Het nieuwe decreet voor kunstonderwijs brengt nog 
jongere kinderen in contact met muziek, woord en beeld. Voor anderstalige en nieuwe 
inwoners zetten we in op intense huiswerk- en thuisbegeleiding om van in het gezin 
onze taal als hefboom voor onderwijs in te zetten.

Griet Vanryckegem, Schepen

5  Kansen voor iedereen
Ook in Lauwe komt er een lokaal dienstencentrum waar ouderen ontmoeten en ontspan-
nen om vereenzaming tegen te gaan. De nieuwe visie op langer thuis wonen, integreren 
we in onze aanpak van huisvesting en thuiszorg. De wachtlijsten voor sociale huisvesting 
worden correct en eerlijk gevolgd, elke vraag wordt gelijk behandeld. Voor de 
nieuwe inwoners focussen we op activering, ook via onderwijs, zodat mensen 
geleid worden naar werk, verenigingsleven, sport en vrije tijd. We zetten 
maximaal in op arbeidskansen voor kwetsbare mensen.

Ann Roose, OCMW-raadslid

9  Slimme mobiliteit
Met een fietsbeleidsplan moedigen we de fiets verder aan. Daarbij streven we naar 
een veilig stallen van de fietsen. Bij nieuwe verkavelingen wordt er steeds een zachte 
verbinding voorzien. We werken positief mee aan het ontwikkelen van het plan voor 

een fietssnelweg met de 
provincie.Bij grote ingrij-
pende werken bewaakt 
de stad de goede commu-
nicatie naar inwoners en 
handelaars.

Dirk Vanholme, Schepen

10  Dromen
De invulling van de historische kasteelhoe-
ve moet een troef en opsteker worden voor 
Rekkem. De N-VA droomt van een aantrek-
kelijke herwaardering om in de schaduw van 
het historische kerkgebouw een centrum-
functie te vrijwaren. Een invulling voor het 
oude gebouw op de markt van Menen is een 
must.Met de N-VA zien we een waardevolle toekomst 
voor het gemeentehuis en het oude ‘Kultuurcentrum’ 
van Lauwe. Deze panden zijn erfgoed en waarderen we 
zeker in het straatbeeld.

Renaat Vandenbulcke, OCMW-voorzitter

2  Een actief en  
verantwoordelijk  
bestuur
Menen spreekt. Een communicatie met 
een positieve focus op de inwoners kan 
veel directer de mensen bereiken. Het 
onthaal in de stedelijke diensten heeft 
nood aan een fris en duidelijk verhaal. 
N-VA kiest voor een financieel gezond 
beleid! We blijven de tering naar de 
nering zetten. De sterk gedaalde schul-
denlast moet onder controle blijven. 
Voor de belastingen die u bijdraagt, 
geven we correcte investeringen en een 
slanke stadswerking.

Nik De Clercq
Gemeenteraadslid

3  Thuis in  
Menen, Lauwe 
en Rekkem
Nog meer verplichte cursussen en 
taallessen met een trajectbegeleider 
leveren een inburgeringsattest op. Met 
dit ondertekend contract engageert 
elke nieuwe inwoner zich om zich hier 
te integreren.
Bij alle boodschappen vanuit de stad 
letten we op heldere en laagdrempeli-
ge communicatie. Zo bereiken we alle 
inwoners. We leven ten slotte allemaal 
samen in deze stad.

Philippe Bille
Gemeenteraadslid

4  Ondernemen
De leegstand moet dalen! Hardleerse 
eigenaars die het centrum stilleggen, 
moeten aangepakt worden. Via ont-
eigening en herbestemming kunnen 
rond de centrumstraten nieuwe initi-
atieven genomen worden. Zwaardere 
boetes op leegstand en verkrotting 
moeten leegstand tegengaan. De 
aantrekkingskracht van onze stad 
moet verhogen. De Leiewerken zijn 
een aanzet om handel en wonen in 
Menen aan te moedigen. Met de op-
gelegde verbreding van de Leie kozen 
we voor een kwalitatieve en groene 
ruimte waarin het aangenaam wan-
delen en winkelen is. Een gevarieerd 
aanbod in kleinhandel is een must.

Carl Castelein
Bestuurslid

6  Samen genieten
Met prikkels voor een bruisende stad stimuleren we initiatieven van cultuur in straten 
en pleinen. We zetten verder in op erfgoed als uithangbord van onze 
vestingstad. Jeugd moet kunnen spelen en bewegen in toffe en veilige 
lokalen. Tot slot willen we onze volleybalclub ook zien winnen in een 
vernieuwde zaal.

Sigrid Vandenbulcke
Provincieraadslid

7  Veilig in Menen
Blauw nog meer op straat. Via de herstructureringen binnen de politiezone wordt al 
aan efficiëntie gewerkt. De inwoners verwachten de politie nog meer in het straat-
beeld. We zetten de veiligheidsdiensten in per wijk. De administratie in handen van 
de back-office. Zo investeren we echt in tijd voor veiligheid. We focussen op bestuur-
lijke handhaving via structurele controles van sociale, fiscale en domiciliefraude. Wij 
onderzoeken een grotere politiezone om nog meer samenwerking te garanderen. We 
luisteren naar de zorgen van de inwoners en focussen op veiligheid.

Filip Elgers,, Gemeenteraadslid

De 10 krachtlijnen van N-VA Menen

8  Aangenaam 
wonen
We organiseren gestructureerd 
een grote schoonmaak van wijk 
per wijk, straat per straat. Met 
deze nette straatteams verzorgen 
we groen, straten, belijning, straat-
meubilair en leggen we waar nodig 
de tegels weer recht. Samen wonen 
we graag in een propere buurt 
waar we ons thuis voelen. De 
verkankerde leegstand in bepaalde 
straten en wijken moeten we des-
noods via onteigening wegwerken.

Delphine Deleu
bestuurslid



Wij zijn thuis in West-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in West-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend West-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend West-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


