
Enkele weken geleden overleed Sigrid Vandenbulcke. Sigrid streed al jaren tegen 
kanker. Een ongelijke strijd, zo is gebleken. 

Het voltallige bestuur van N-VA Menen wenst in de eerste plaats haar diepste mede-
leven te betuigen aan haar echtgenoot en haar kinderen, en aan alle mensen die haar 
nauw aan het hart lagen. Dat waren er veel.

Sigrid stond alom gekend als een warme vrouw, maar met rechtlijnige principes. Ze 
was bijzonder trouw aan de mensen die het goed met haar meenden. Een heus orga-
nisatietalent, met een uitgebreid netwerk in de partij.

“Haar drijfkracht, haar optimisme, wat gaan we 
dat missen”, klinkt het bij N-VA Menen. Zelfs in 
de moeilijkste dagen van haar strijd tegen haar 
ziekte, bleef Sigrid hoopvol. Het mocht echter niet 
zijn. “We verliezen een fantastisch mens.”

Eindeloos kijk ik voor me uit. Mijn pen 
schrijft meestal vlot en een voorwoord 
vloeit doorgaans spontaan uit mijn pen. 
Maar nu niet. Ik schrijf, ik verwijder, 
ik schrijf en verwijder opnieuw meer-
maals de zinnen op mijn scherm. De 
juiste woorden vinden was nog nooit zo 
moeilijk. 

Het droevige nieuws heeft ons allen 
diep geraakt. Na jaren van moedig 
strijden heeft Sigrid Vandenbulcke de 
strijd tegen haar grootste vijand moeten 
staken, kanker. Een mooie vrouw, een 
liefdevolle moeder, een bijzondere vrien-
din. Enkel woorden van lof en eerbied 
komen je toe! Waar je ook mag zijn, we 
komen elkaar ooit tegen. Dan heffen we 
samen het glas en kijken we samen te-
rug op alle mooie momenten die we met 
jou mochten beleven. Sigrid, bedankt 
dat we jou hebben mogen leren kennen. 
Bedankt voor je steun en tomeloze inzet 
doorheen de jaren. Bedankt voor de vele 
fi jne herinneringen.

Arne Beyens
Voorzitter N-VA Menen
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Drie jaar N-VA-bestuur in Team 8930
We zijn halfweg de legislatuur. De huidige bestuursploeg kon dan ook al heel wat realiseren. Onze drie 
N-VA-schepenen Renaat, Virginie en Griet blikken daarom terug op de voornaamste verwezenlijkingen 
van de voorbije drie jaar binnen hun bevoegdheden. Corona hee�  de agenda van iedereen, maar ook van 
de politiek grondig door elkaar geschud. Ontdek in deze editie hoe de uitdagingen werden aangepakt.

 Bijna vier jaar na de eerste graafwerken kon op 
24/09 OC Het Applauws plechtig geopend worden. 
De Lauwenaar vindt er een cultuurhuis, bibliotheek, 
de wijkagenten en een dienstencentrum terugvinden. 

 Het belfort werd grondig 
gerenoveerd, zowel de 
buiten- als de binnenkant. 
De werken zorgden naast 
een frisse uitstraling voor 
een vernieuwde stek voor de 
beiaardier, betere toegan-
kelijkheid en in de toekomst 
mooie expositieruimtes.

Arne Beyens, 
voorzitter N-VA Menen

Onze stad telt nu negen noodwoningen
door de realisatie van Vredesstraat 6.
Deze woning vergroot het aanbod om

dakloosheid te voorkomen. 

 In 2019 openden 
wij Woonzorgcentrum 
Ceres in Lauwe.

 In januari openden we de nieuwe bib 
in OC Het Applauws. De openingsuren 
van de bib in Lauwe werden vervijfvou-
digd door de invoering van het Open 
Bib-systeem! Daardoor is de nieuwe bib 
66 uur per week open. De eerste open 
bib in de regio, altijd toegankelijk met 
identiteitskaart. Een lichte en heldere 
leesplek in een gloednieuw gebouw.

De GBS Barthel in 
Rekkem kreeg als 

eerste zonnepanelen 
op een openbaar 

gebouw van de stad 
Menen. 

De omgeving van het 
Park Ter Walle kreeg een 

 volledige make-over. Griet Vanryckegem
schepen van Cultuur, schepen van Cultuur, 
Bibliotheek, Onderwijs, ErfgoedBibliotheek, Onderwijs, Erfgoed
en Kerkfabriekenen Kerkfabrieken

“We zetten grote stappen in 
het ontwikkelen van  een efficiënt perso-
neelsbeleid in een moderne organisatie. Het 
blijven bewaken van een goed personeelsbe-
leid is voor mij een prioriteit. Dit vormt ook 
de grootste slokop van onze financiën, dus 
moet dit correct besteed worden. Het vroege-
re beeld van de ‘ambtenaar’ moet verdwijnen.

Renaat Vandenbulcke
schepen van Wonen, Huisves-
ting, Zorg, AGB en Patrimo-
nium

“De organisatie van het 
vaccinatiecentrum in Park Ter Walle bleek 
een hele klus. We danken alle vrijwilligers 
die zich hebben aangeboden oprecht voor 
hun engagement! De cijfers van de bevestigde 
besmettingen worden steeds gemonitord. In 
de woonzorgcentra werd dit extra goed opge-
volgd en worden telkens maatregelen op maat 
genomen. Waakzaamheid blijft geboden.”

menen@n-va.be



 Met de ‘Running City’-app kan je nu 
Menen, Lauwe en Rekkem verkennen 
terwijl je loopt!

Corona gaf ons ook inspiratie: 
minifestivals tentoonstellin-
gen vulden de kalender. Met 
Boulevard Solar brachten we 

cultuur verspreid doorheen 
onze stad in Menen, Lauwe en 

Rekkem. 

 We zorgden in samen-
werking met Jess FM voor 
een eigen radiozender met 
Radio M. We organiseerden 
prachtige tentoonstellingen 
en in de zomer konden we 
genieten van de culturele 
cafés van CC De Steiger.

 Met de Leie hebben we 
een enorme toeristische 
troef voor wandelaars en 
fi etsers. Regionaal werken 
we samen met Toerisme 
Leiestreek. Nu is er ook een 
nieuwe route ‘de Blauwe 
Ruit’ die de jaagpaden langs 
de belangrijkste waterlopen 
van de Eurometropool. 

 We startten het cul-
tuurforum op. Iedereen is 
welkom in dit open forum 
om advies te geven aan de 
stad. Om mee na te denken 
over cultuur, erfgoed en 
bibliotheekwerking! Met 
alle verenigingen samen 
werd ’t Applauws feestelijk 
geopend!

 Het kampeerautoterrein 
aan de Sluizenkaai laat 
toe om in onze stad met 
kampeerwagens te over-
nachten aan de Leie.

We blijven inzetten 
op beleving in onze 
handelskernen. Aan 

zowel de Valen-
tijnsactie (‘Menen 

Kust Ze’) als de 
Paasactie namen 

heel wat handelaars 
deel. 

Het behoud van het 
dierenasiel blijft 

ongeloofl ijk belangrijk. 
Ontzettend veel dank 

aan de vrijwilligers 
en medewerkers. 
Zij werden in de 

bloemetjes gezet op 
Werelddierendag. 

Een erfgoedapp zet 
Menen als erfgoedstad 

in de kijker. Het erfgoed-
spel laat de bezoekers 

onze stad ontdekken! 

We zetten in op nauwere 
banden met onze buurge-

meente Halluin/Halewijn. 

Virginie Beyens
schepen van Ondernemen, 
Lokale Economie, Toerisme en 
Dierenwelzijn

“Voor handelaars was 
corona een zware dobber. De veerkracht is 
bewonderenswaardig. We proberen hen zo goed 
mogelijk bij te staan telkens wanneer er nieuwe 
maatregelen worden opgelegd. Helaas staan ook 
wij machteloos tegen federale maatregelen zoals 
bij het sluiten van de horeca.”

www.n-va.be/menen



Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


