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Beste inwoner

Een jaar na de  
gemeenteraads- 
verkiezingen maakt 
N-VA Menen een 
positieve balans op. 
Ons bestuur en onze 
mandatarissen maak-
ten het voorbije jaar 
het verschil. 

Een greep uit de 
realisaties: een nieuw 
woonzorgcentrum  
Ceres in Lauwe, talrijke 
kwalitatieve cultuur- 
evenementen, initiatie-
ven voor handelaars, 
een nieuwe toekomst 
voor het dierenasiel, 
alsook de provinciale 
voorstellen en de aan-
dacht voor onze stad in 
het federaal parlement. 

Op alle politieke 
niveaus is N-VA Menen 
vertegenwoordigd. 
Lokaal werken wij 
constructief samen 
aan een veilig, net en 
warm Menen. Ook de 
volgende jaren gaat 
onze aandacht naar 
wat u als inwoner 
aanbelangt. We kijken 
uit naar een mooie 
toekomst voor onze 
stad.

Arne Beyens
Voorzitter N-VA Menen

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

N-VA Menen aan het werk

Groene energie en meer kinderopvang
“Als schepen van Stadsgebouwen trek ik volop de kaart van groene energie. Elke  
Menenaar krijgt de kans om mee te investeren in zonnepanelen op alle daken van onze 
openbare gebouwen. Een mooie win-win voor het milieu en de lokale gemeenschap!  
In het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum in Lauwe komt een private  
kinderopvang. Op termijn zorgen we ook in Menen voor extra plaatsen.”

Renaat Vandenbulcke I Schepen van Patrimonium

Dierenwelzijn en een sterke handel
“Na maanden van hard werk achter de schermen staat er een nieuwe ploeg klaar om 
het dierenasiel verder uit te baten. Binnenkort voltooien we ook de Leiewerken in ons 
stadscentrum. Menen wordt zo een nieuwe stad aan het water. Ondertussen steun ik de 
handelaars en inwoners in de Barakken met gerichte en creatieve acties.”

Virginie Breye I Schepen van Dierenwelzijn en Ondernemen

Waardevol erfgoed
“Het nieuwe kerkenbeleidsplan biedt kansen voor neven- of herbestemming van onze  
kerken. Zo wordt de Sint-Franciscuskerk een culturele ontmoetingsplaats in het stads-
centrum. Vanaf 2020 starten de renovatiewerken aan ons stadhuis, het Belfort en molen 
De Goede Hoop. Daarnaast zullen de Leiewerken onze vestingen ontsluiten. Onze  
historische stad heeft tal van waardevol erfgoed dat wij graag in de kijker zetten.”

Griet Vanryckegem I Schepen van Cultuur en Erfgoed

De stem van de jeugd
“De jeugd is de toekomst van onze stad. In de gemeenteraad vertolk ik graag hun 
stem. Diversiteit in ons verenigingsleven ligt mij nauw aan het hart. Als toekomstig 
leerkracht zie ik het Nederlands als de sleutel tot een geslaagde deelname aan onze 
gemeenschap.”

Lianna Mkrtchyan I Fractievoorzitter N-VA Menen

Streng maar rechtvaardig
“In het bijzonder comité voor de sociale dienst volg ik de individuele steundossiers 
van onze minder begoede inwoners. Ik waak erover dat wie hulp nodig heeft, die 
ook krijgt. Maar misbruik kan niet door de beugel.”

Ann Roose I Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

N-VA Menen meent het met zwerfvuil
“Vol enthousiasme trokken wij op 13 november met een tiental 
bestuursleden op pad om zwerfvuil op te ruimen langs de Moes-
kroenstraat in de Barakken. Liefst 22 vuilniszakken vulden wij met 
zwerfvuil. N-VA Menen blijft pleiten voor een nette stad. Want zeg 
nu zelf, thuis gooi je ook geen afval op de grond. Voor de hardleerse 
vervuilers zijn strenge GAS-boetes de enige oplossing.” Etienne Kimpe 

Bestuurslid
Davy Debal 
Bestuurslid
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N-VA wil meer  
controle en  
verlichting op 
Groene Assen
Provincieraadslid Sigrid  
Vandenbulcke uit Menen dringt 
bij het provinciebestuur aan om de 
Groene Assen te voorzien van  
dimbare ledverlichting via sensoren.

De provincie is bevoegd voor de Groene 
Assen in de provincie. Die fietspaden worden 
veel gebruikt voor woon-werkverkeer en 
door schoolgaande jeugd. Veel van de fiets-
paden zijn nu niet of te weinig verlicht. 

Sigrid Vandenbulcke: “Hoe donkerder het 
wordt, hoe groter het onveiligheidsgevoel. 
In de herfst en winter is het al donker als de 
school gedaan is. Daarom vroeg ik aan de 
bevoegde gedeputeerde of er plannen zijn om 
duurzame, slimme verlichting te voorzien 
op die veel gebruikte fietspaden.” 

“Ik drong er ook op aan dat niet 
alleen de provincie maar ook de pro-
vinciale bijzondere veldwachters er 
een extra oogje in het zeil houden. 
Hopelijk onderneemt de provin-
cie snel actie.”

N-VA verstrengt reglement voor 
bezoek aan West-Vlaamse  
erfgoedlocaties
Al sinds 2014 heeft de provincie een reglement dat groepen 
stimuleert om een bezoek te brengen aan erfgoedlocaties in 
West-Vlaanderen. Dat reglement werd onlangs herwerkt en 
uitgebreid. De N-VA zorgde er met een wijziging voor dat 
misbruik onmogelijk wordt. 

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke: “Het reglement stimuleert  
scholen of jeugdverenigingen om een volwaardige daguitstap in 

West-Vlaanderen te maken. Zo laten we de West-Vlaamse 
jeugd proeven van ons erfgoed en koppelen we ook een 
educatief luik aan hun bezoek. Het subsidiereglement 
geniet dan ook onze volledige steun.” 

Alleen terugbetaling voor bezoeken binnen 
West-Vlaanderen
“Maar tot nu toe werden ook de vervoersonkosten voor 
erfgoedbezoeken buiten de provincie terugbetaald. 

Dat kan echt niet de bedoeling zijn van een West-
Vlaams subsidiereglement. De N-VA zorgde 

ervoor dat de terugbetaling van vervoer met 
de trein of bus alleen geldt voor bezoeken in 
West-Vlaanderen.” 

“We zijn blij dat het provinciebestuur onze 
redenering volgde en het reglement ver-
strengde om misbruik te voorkomen. Al 
hadden we het graag nog strenger gezien met 
een limitatieve lijst van bestemmingen die de 
provincie jaarlijks kan aanpassen. We blijven 
dit sowieso opvolgen.”Sigrid Vandenbulcke

Provincieraadslid

N-VA steunt West-Vlaams brexitplan 
De N-VA vroeg in de provincieraad hoe het zit met het 
West-Vlaamse brexitfonds. Dat fonds moet de kwalijke  
gevolgen van de brexit in onze provincie opvangen. 

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke: “De brexit bedreigt meer dan  
11 000 West-Vlaamse jobs, vooral in de sectoren logistiek, voeding, kunst-
stoffen, en rubber en textiel. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde grootste 
exportmarkt voor Vlaanderen en een harde brexit kan de West-Vlaamse 
economie 221 miljoen euro kosten. We moeten ons op het ergst mogelijk 
scenario voorbereiden.”

“Gelukkig bevestigde de provincie dat ze zes miljoen euro aan Europese 
middelen zal inzetten voor specifieke acties. We juichen het initiatief van 
het provinciebestuur om samen met het bedrijfsleven een West-Vlaams 
brexitplan te lanceren zeker toe.”

  Een brexitfonds is nodig om de negatieve gevolgen van 
de brexit in West-Vlaanderen op te vangen.
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Kamerlid Yngvild Ingels dringt aan op tweetaligheid 
topambtenaren
Kamerlid Yngvild Ingels stelde in het federaal parlement een vraag over de verplichte tweetaligheid 
voor topambtenaren. Tot haar grote opluchting bevestigde de minister dat tweetaligheid een absolute  
vereiste blijft voor topambtenaren. 

Kamerlid Yngvild Ingels: “Als gewezen federaal ambtenaar weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is dat 
leidinggevenden de andere landstaal voldoende goed beheersen. En toch duurde het tot in 2016 voor er 
daarover een wet gestemd werd.” 

Initiatief van minister Steven Vandeput
“Voormalig minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput zorgde ervoor dat topambtenaren een 
attest moeten voorleggen van functionele tweetaligheid. Op 31 oktober dit jaar liep de overgangs- 
periode af. Zeven Franstalige en zeven Nederlandstalige topambtenaren konden toen nog altijd geen 
attest voorleggen.”
 
“Er werd dan gefluisterd dat de overgangsperiode met zes maanden verlengd zou worden. Zo zou de  
minderheidsregering in lopende zaken de continuïteit van de overheidsdiensten willen garanderen.  
Er werd zelfs geopperd dat de ambtenaren de test helemaal niet meer moesten doen.”

Geen sprake van uitstel
“Maar dat bleek gelukkig ‘fake news’. De minister liet weten dat er geen sprake is van uitstel, laat staan 
van afstel. De ambtenaren die nog niet slaagden voor de taaltest hadden tijd tot 31 oktober. Twee  
ambtenaren die het attest op die datum niet konden voorleggen, kregen hun ontslag.” 

N-VA wil brandweer en ziekenwagens 
door file laten laveren
Kamerlid Yngvild Ingels wil dat brandweer 
en ziekenwagens door files kunnen laveren. 
Ze diende een wetsvoorstel in om de door- 
stroming van prioritaire voertuigen bij  
ongevallen vlotter te laten verlopen. 

Volgens de wegcode mogen vandaag alleen politie en 
douane door een file laveren. Dat wil Yngvild Ingels nu 
uitbreiden: “Bij een ongeval telt vaak elke seconde. Het is 
dus van groot belang dat de hulpdiensten snel ter plekke 
geraken.”

Problemen op pechstrook
In noodsituaties kunnen prioritaire voertuigen al 
gebruikmaken van de pechstrook, maar dat brengt 
regelmatig problemen met zich mee. Een alternatief 
is om door de file te rijden. “De vrijstelling die politie 
en douane vandaag al hebben voor de wegcode, wordt 
daarom uitgebreid naar andere prioritaire voertuigen. 
Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, civiele veiligheid 
en medische hulpdiensten.”

Yngvild Ingels
Kamerlid

  Ook hulpverleners moeten in noodgevallen een uitzondering krijgen op de 
wegcode.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


