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Menen in cijfers
Samen leven we in een stad met
veel uitdagingen. De keuzes die
door het stadsbestuur moeten
gemaakt worden, zijn niet gering.
Kiezen we voor de aanleg van de
nieuwe markt of verbouwen we
de sporthal van Lauwe? Verhogen
we de belastingen of zetten we de
tering naar de nering?
Met N-VA maken we die keuzes elke dag. Hoe graag we
het ook zouden willen, niet alle
noden kunnen gelenigd worden.
Vandaar dat we in dit blad even
een zicht geven op een aantal
cijfers. Allemaal samen blijven
we aan de weg timmeren. Met
Mirom, politie, brandweer en de
sociale huisvestingsmaatschappij
werken we aan een nette, veilige
en leefbare stad voor iedereen.
We bekijken overkoepelend met
de adviesraden de vragen van
verenigingen. Maar slechts cijfers
bewijzen het vele werk. Enkel met
een consequent en doortastend
bestuur evolueren de grafieken in
de juiste richting.
In 2012 overtuigden we u met de
volgende programmapunten: veiligheid, mobiliteit, onze identiteit
en krachtdadig beleid. We geven
u in dit blad een beeld in cijfers
van vijf jaar bestuur. Kijkt u mee?
Renaat Vandenbulcke
Afdelingsvoorzitter

Herdenking 100 jaar Menen Wald

De N-VA-delegatie op de herdenking
van 100 jaar Menen Wald.

De herdenking van 100 jaar Menen Wald, de Duitse begraafplaats,
werd bijgewoond door gemeenteraadslid Philippe Bille, schepenen Dirk
Vanholme en Griet Vanryckegem, voorzitter van het Vlaams Parlement
Jan Peumans, schepen Renaat Vandenbulcke en N-VA-Defensieminister
Steven Vandeput.
Aan beide zijden van het front was de ellende en het verdriet bij de oorlogsslachtoffers even groot. Hiermee zetten we in op

de vredesgedachte. Bij de herdenkingen
rond Ieper werd daar onvoldoende naar
verwezen.

Kaas-en-wijnavond
Zaterdag 11 november vanaf 19 uur
Zaal Barthel in Rekkem, Moeskroenstraat 525
Mee-eten kost 20 euro voor volwassenen en slechts 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Kaarten
zijn te koop bij onze bestuursleden. U kan ook inschrijven door voor 3 november het juiste bedrag
over te schrijven op onze rekening: BE89 8637 1089 0885. Vergeet niet om uw naam en het aantal
personen te vermelden in de mededeling.
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We investeren 800 000
euro in nieuwe camera’s.

Menen, een veilige stad
Menen is een kleinere grensstad met enkele grootstedelijke problemen.
In de politieraad keurden we een verhoogde inzet van camera’s goed om
uw veiligheid dag en nacht te bewaken.
“Onze investeringen in camera’s in en rond gebouwen op het openbaar domein en voor
de politie bedragen bijna 800 000 euro. Dankzij de camera’s
kunnen we de veiligheid in onze stad verhogen.
In een samenleving hebben we rechten en plichten.
Er moet ingegrepen worden als men zich niet aan de regels
houdt”, zegt Nousch.
 ousch Decaluwé
N
Fractieleider

We leveren een grote inspanning
om onze stad net en proper te
houden voor u.
Wegbermen maaien:
 enen: 16 090 meter
M
Lauwe: 16 990 meter
Rekkem: 7425 meter
Totaal: 40 505 meter


Een vuist tegen zwerfvuil.

Menen, een nette stad
“Ook u stoort zich wellicht aan het zwerfvuil. Ondanks de massale ophaling en de voortdurende inzet
van personeel blijft het een moeilijk te winnen strijd.
In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen
per jaar. De opruim van zwerfvuil kost meer dan
60 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 10 euro per
inwoner”, zegt Filip Elgers, bestuurslid van Mirom
(Milieuzorg Roeselare en Menen).
Dit zijn ‘vuile’ cijfers. We
moeten allemaal een inspanning doen. De stad is van
iedereen. Met de mobiele
zwerfvuilcamera kan men
ook via Mirom sluikstorters
opsporen.
Schepen van Openbare Werken Dirk Vanholme: “Menen,
Lauwe en Rekkem tellen samen ruim 40 km wegbermen.
Jaarlijks moeten die tweemaal
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gemaaid worden. Daarnaast
liggen er voor meer dan 60 km
grachten die jaarlijks geruimd
worden. In de openbare ruimte moet een oppervlakte van
meer dan 70 voetbalvelden
gemaaid worden. Dit wordt
door het stadspersoneel en
Veerkracht 4 en private ondernemers gedaan. Meer groen in
de stad blijf ik toejuichen. U
houdt toch ook van onderhouden groen in de straat?”

Grachten ruimen:
Menen: 23 200 meter
Lauwe 20 670 meter
- Rekkem: 17 470 meter
Totaal: 61 340 meter

30,5 ha verharde openbare ruimte onderhouden
(61 voetbalvelden)
22,2 ha beplanting onderhouden
(44 voetbalvelden)
41,2 ha gras en sportvelden maaien
(82 voetbalvelden)

F ilip Elgers
bestuurslid Mirom

 irk Vanholme
D
Schepen van Openbare
Werken
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Toelage van de stad aan het OCMW
7,5 miljoen

Aantal mensen aan een job geholpen via het OCMW
N-VA mee in het bestuur

N-VA mee in het bestuur
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Menen, een krachtdadig bestuur
Met minder geld helpen we meer mensen. De stadstoelage voor het OCMW blijft stabiel,
terwijl de middelen die rechtstreeks naar de mensen gaan wél stijgen.
We werken bovendien ook aan de tewerkstelling van leefloners via het zogenaamde artikel 60. De cijfers
bewijzen dat een consequente aanpak en begeleiding goede resultaten oplevert. Ook de integrale aanpak
van de trajectbegeleiders toont aan dat onze inzet loont: de tijdelijke werkervaringen stijgen, wat een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt bevordert.
Renaat Vandenbulcke
Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, daar vaart iedereen wel bij.
OCMW-voorzitter

Menen, een warme en culturele stad
Onze stad leeft! Het aantal evenementen bewijst dat het verenigingsleven bloeit. Met dank aan de
projectsubsidies van de cultuurraad krijgen heel wat organisatoren een duwtje in de rug. Op die manier
steeg het aantal evenementen de afgelopen jaren. Evenementen brengen mensen samen en zorgen voor
een thuisgevoel in onze stad. Daar wil dit schepencollege verder op in blijven zitten. Voor u.

Aantal evenementen in de stad
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 riet Vanryckegem
G
Schepen van Cultuur
Voorzitter Cultuurcentrum De Steiger Menen
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* Het cijfer voor 2017 is een schatting op
basis van de periode januari - september.
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“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

