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Afdelingsvoorzitter Renaat Vandenbulcke: 

De Verandering Werkt: bouwdossier  
uit het slop & nieuwbouw 
De afgelopen vijf jaar is er heel wat veranderd in Menen. Het team van  
N-VA Menen mag trots zijn op het geleverde werk. Het werk is nog niet af,  
maar we hebben alvast stevige stappen in de goede richting gezet.

Veel bouwprojecten: nieuwbouw en doorbraken
We zijn er ons van bewust dat ons werk niet altijd zichtbaar is. 
Vaak valt het niet op, maar er zijn de afgelopen jaren heel wat 
bouwwerken opgestart. Dat zijn nieuwe projecten die door dit 
bestuur opgestart zijn, maar ook het doorstarten van projec-
ten die in het slop zaten. Ik denk specifiek aan het dossier van 
woonzorgcentrum Ceres in de Grote Molenstraat in Lauwe. 
Het project werd geplaagd door juridische procedures en een 
faillissement van de aannemer. We hebben hieraan hard gewerkt 
en hoewel nog niet alle problemen van de baan zijn, kunnen we 
nu al trots zijn op wat er gerealiseerd is. De ruwbouw is bijna af 
en het gebouw is wind- en waterdicht. De binnenafwerking is ge-
start en we hopen in het najaar het gebouw te kunnen openen.

Ook het cultureel centrum van Lauwe is een calvarietocht 
geworden. Dit was een dossier dat eveneens verstrikt geraakte in 
de juridische procedures. Vandaag verrijst het gebouw eindelijk 
in de Leiestraat. Daarnaast zijn er nog tal van projecten. De 
brandweerkazerne in Menen, Park Ter Walle, de uitgebreide 
sporthal van Lauwe, zaal Barthel in Rekkem, woonzorgcentrum 
Andante ...

Ook sociale huisvestingsmaatschappijen zaten niet stil
Naast de projecten die vanuit het stadsbestuur gestuurd worden, 

zaten ook de sociale huisvestingsmaatschappijen niet stil. In 
Lauwe en Rekkem werkte Carl Castelein, als voorzitter van  
Eigen Haard Is Goud Waard, aan de oplevering van de Kasteel-
wijk en een appartementsgebouw in de Dronckaertstraat in  
Rekkem. In Menen werden dan weer via Ons Dorp talrijke 
huizen in de Tuinwijk gerenoveerd en ging de vernieuwbouw 
in de Kersenlaan van start. Alsof dat alles nog niet genoeg was, 
fusioneerden de twee maatschappijen om enerzijds efficiënter 
en eenvormiger te kunnen werken en anderzijds om het aantal 
bestuursleden op termijn te kunnen verminderen.

Woordje van dank 
Al deze werken worden natuurlijk niet alleen door de politiek 
uitgevoerd. De politiek beslist, maar het is het stadspersoneel, 
het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de 
mensen van het OCMW, de werknemers van de bouwbedrij-
ven ... die zorgen voor de uitvoering. Zonder hen zou er niets 
gerealiseerd worden. Daarom ook een woordje van dank aan alle 
mensen die mee de handen uit de mouwen staken. 

Als voorzitter ben ik trots dat N-VA Menen ook op dit vlak de 
Verandering heeft ingezet. En De Verandering Werkt! Zoveel is 
duidelijk. 

Bouw Ceres uit het slop 
In 2013 waren weinig mensen overtuigd van de goede afloop 
van het nieuwbouw project Ceres. Na veel onderhandelen, 
schuiven, tekenen en hertekenen werd het project uiteindelijk 
toch gestart. Toen halfweg de werken de aannemer ook 
nog eens het faillissement aanvroeg, leek dit project 
gedoemd. Nu is het gebouw wind- en waterdicht en 
ziet de toekomst er rooskleuriger uit.

Ann Roose 
OCMW-raadlid

Renaat Vandenbulcke 
Afdelingsvoorzitter

De N-VA heeft een            voor Menen.
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Renovatie Feniksgebouw
Nu alle bewoners van Feniks verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorg-
centrum Andante, kwam een groot gedeelte van het oude gebouw leeg te 
staan. Dankzij een verregaande renovatie slagen we erin om het lokaal 
dienstencentrum Allegro te renoveren en uit te breiden, kunnen we het 
vredegerecht in Menen houden én krijgt !mpuls, een fusie van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Eigen Haard is Goud Waard (Lauwe en 
Rekkem) en Ons Dorp (Menen), de nodige ruimte voor een degelijke 
werking. Met Andante, de serviceflats van Moderato, het 
OCMW en rusthof Ter Berken in de buurt krijgen we 
een ferme sociale campus. Door al deze diensten 
dicht bij elkaar te huisvesten, kunnen we ook de 
kosten drukken.

Nik De Clercq
Gemeenteraadslid

Cultureel centrum  
voor Lauwe
Lauwe wacht al tien jaar op een nieuw cultureel 
centrum. De staat van het huidige cultureel centrum 
is daar niet vreemd aan. Ik ben dan ook uitermate 
blij dat deze wens van de Lauwenaar ingevuld wordt. 
Dankzij dit project kunnen we het middenveld en de 
vele verenigingen van Lauwe ondersteunen. Ook de 
bibliotheek en stadsdiensten krijgen daar een vaste 
stek.

Griet Vanryckegem
Schepen van Cultuur en Jeugd

Sociale huisvesting  
in Menen
Ik ben opgegroeid in de sociale 
woonwijk Tuinwijk in Menen. 
Daarom weet ik heel goed wat 
kwalitatieve sociale huisvesting 
betekent. Als technieker doe ik ook 
het nodige om er op toe te zien dat 
de woningen kwalitatief in orde 
zijn. 
 

Philippe Bille
Lid raad van bestuur 
SHM !mpuls

Bezinningsruimte voor Rekkem
Er was al een bezinningsruimte op de begraafplaatsen van Lauwe en Menen. 
Rekkem kon uiteraard niet 
achterblijven. Dankzij deze 
sobere, maar mooie realisa-
tie kunnen ook in Rekkem 
uitvaardiensten plaatsvinden 
op een neutrale locatie.

Dirk Vanholme
Schepen van Openbare Werken

Uitbreiding sporthal voor 
Lauwe
De Vaste Vuist is een begrip in Lauwe en omstreken. De 
organisatie blijft groeien en slaagt erin om een professionele 
omkadering te voorzien voor jong en oud. Ook mijn zoon 
turnt bij de Vaste Vuist. Als provincieraadslid en lid van 
N-VA Menen kon ik zowel in de provincie als in de gemeente 
deze uitbreiding ondersteunen.

Sigrid Vandenbulcke
Provincieraadslid

Nieuw woonzorgcentrum Andante
Met het woonzorgcentrum Andante hebben we een prachtige infrastructuur om ouderen bij te staan. Ondanks 
de vele negatieve berichtgeving van de oppositie kunnen we zeggen dat wie de ligdagprijs moeilijk kan betalen, 
gesteund zal wordt. Daarbij gaan we uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Renaat Vandenbulcke, OCMW-voorzitter

Polyvalente zaal in Rekkem
Sinds midden jaren 90 is er in Rekkem geen polyvalente zaal. Met de verbou-
wingen van de gemeenteschool kunnen Rekkemse verenigingen weer een 
activiteit organiseren. Door de ingang weg te nemen van de Moeskroenstraat 
is ook de veiligheid voor schoolgaande kinderen 
ingrijpend verbeterd. Een speciaal aangelegde 
fietsstraat zorgt er bovendien voor dat heel wat 
ouders hun kinderen terug met de fiets naar 
school kunnen laten gaan. 

Griet Vanryckegem
Schepen van Cultuur en Jeugd

We bouwen voor de jeugd
Voor de jeugd in Menen, Lauwe en Rekkem is er nog een in-
haalbeweging te maken. Dankzij het nieuwe gebouw in Park 
ter Walle hebben we deze beweging ingezet. We zijn er ons 
van bewust dat er nog een lange 
weg te gaan is, maar we hebben 
deze horde alvast genomen.

Delphine Deleu
Lid van het autonoom  

gemeentebedrijf

Fusie zorgt voor efficiënt sociaal 
huisvestingsbeleid 
Het zijn drukke jaren geweest. Als voorzitter van Eigen Haard Is 
Goud Waard heb ik talrijke projecten in Lauwe, Rekkem, Rollegem 
en Marke opgestart. Het mooiste en ook meest tijdrovende werk 
was de fusie met Ons Dorp. Dankzij deze fusie slagen we waar 
de voorbije 40 jaar niet in geslaagd is: een efficiënt en eenvormig 
sociaal huisvestingsbeleid voor Menen, Lauwe én Rekkem.  

Carl Castelein
Voorzitter Eigen Haard Goud Waard



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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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