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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 juni.

Uniek en coronaproof zomerprogramma in Menen (p.4)Duwtje in de rug voor al onze verenigingen (p.3)

De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

N-VA bedankt de helden van thuis
Op Moeder- en Vaderdag droegen we geschenk-
pakketten rond om onze mama’s en papa’s ter 
bedanken. De voorbije maanden viel elk gezin 
noodgedwongen terug op zichzelf. Onze helden 
van thuis kregen een verwenpakket of een lokaal 
biertje aan huis geleverd.

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

Beste inwoner

De stilte van de lockdown heeft plaats gemaakt  
voor het ontwaken van het dagelijkse leven. De  
maatregelen zullen nog lange tijd aanhouden en 
voelbaar zijn, maar met de nodige voorzorg kunnen 
we onze activiteiten stilaan heropstarten.

N-VA Menen is dankbaar voor alle inspanningen die 
al onze inwoners leverden. Tal van initiatieven werden 
opgestart om elkaar te ondersteunen en om deze 
zware periode zo aangenaam mogelijk door te komen. 
Meer dan ooit toonden we onze veerkracht en samen-
horigheid. Die twee zaken zullen we in de toekomst 
hard nodig hebben om een antwoord te bieden op 
verschillende maatschappelijke uitdagingen. 

11 juli is onze Vlaamse feestdag. Laten we van  
de gelegenheid gebruik maken om op een veilige 
manier met elkaar te vieren. Onze stadsdiensten 
en mandatarissen hebben werk gemaakt van een 
gevarieerd en coronaproof zomerprogramma. Op die 
frisse en verrassende manier kunnen jullie de stad 
herontdekken en beleven. 

We wensen iedereen alvast  
ook een deugddoende  
zomervakantie toe.

Arne Beyens
Voorzitter N-VA Menen

Uniek en coronaproof zomerprogramma in Menen
Alle evenementen en cultuuruitstapjes vanaf maart vielen in het water. Ook vele van onze reisplannen moesten we noodgedwongen 
opdoeken. Toch heeft het stadsbestuur een mooi alternatief achter de hand: een uniek en coronaproof zomerprogramma.

Schepen van Cultuur Griet 
Vanryckegem: “Ik vond het zeer 
belangrijk om onze inwoners 
toch een ui tzicht te bieden op 
een mooie zomer in eigen stad. 
Stilvallen was absoluut geen 
optie. We hebben samen met alle 
diensten meteen alles op alles ge-
zet om in korte tijd een uniek en 
veilig zomerprogramma samen 
te stellen. Het was niet zo evident 
om rekening te houden met de 
steeds veranderende maatregelen. 
Ik denk dat Menen een van de 
eerste steden is die zo’n kalender 
in elkaar gepuzzeld heeft.”

Boulevard Solar

Vanaf 1 juli tot en met 5 septem-
ber pakt onze stad uit met een 
gevarieerd zomerprogramma 
voor jong en oud. Boulevard 
Solar is een verrassende mix van 

activiteiten die de hele zomer 
lang doorloopt in combinatie met 
eenmalige pop-up activiteiten. 
Je gevel of een boom pimpen, 
deelnemen aan een openlucht-
museum, sporten uit je kot, een 
go-cart huren of genieten van een 
voorbijrijdend spektakel op je 
stoep. Zoals je ziet, er staat vanal-
les op het programma.

(Her)ontdek Menen

Op die manier willen we onze 
inwoners prikkelen om een 
culturele of sportieve activiteit 
te beleven. Daardoor kan je onze 
stad op een frisse en onverwacht-
se manier (her)ontdekken. Samen 
gaan we voor een onvergetelijke 
zomer in 2020. Binnenkort krijgt 
iedereen nog een folder in de bus. 
Geniet van cultuur en erfgoed in 
onze mooie historische stad!

Virginie Breye, Schepen van Toerisme en Lokale Economie

Inzet in woord en daad!
Bestuurslid Ann Roose hielp tijdens de coronacrisis mee als vrijwilliger in het AZ Delta, 
ons lokaal ziekenhuis. Ze naaide ook mondmaskers en droeg ze nadien rond.

“Mijn hart ligt bij de meest kwetsbaren in onze maatschappij. In het bijzonder comité van 
het OCMW merk ik dat veel inwoners een pak problemen ervaren. Met mijn praktische 
inzet probeer ik het verschil te maken voor hen. Enkel met een grote solidariteit en de 
inzet van vele helpende handen, komen we samen deze moeilijke periode door.”

Ann Roose, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

 Samen met onze horeca en cultuursector slaan we 
de handen in elkaar om Menen te doen bruisen.

We organiseren 3 concrete acties om onze lokale economie een boost te geven:
- Koop, kras en cash-actie
- Wieltjesetalagezoektocht
- Spaaractie in samenwerking met Shop & Beleef

Koop lokaal, de hele zomer lang!
“In het zomerprogramma hebben we ook aandacht voor onze lokale handelaars. We hopen de gemiste tijd  
van de afgelopen maanden op die manier toch een beetje goed te kunnen maken. Het was een harde  
en moeilijke periode, zeker voor jonge starters die grote investeringen deden. Ik wil iedereen dan ook  
oproepen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Onze handelaars kunnen uw steun goed  
gebruiken.”
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Vrijwillig aan de slag in de klas
Gemeenteraadslid Lianna Mkrtchyan bood zich aan om vrijwillig extra les te 
geven in een multiculturele school. 

“Ik geef normaal gezien les in het lager onderwijs maar had door deze coronacrisis wat extra 
tijd: onze school was in april en begin mei namelijk niet open. Daarom ben ik als vrijwil-
liger les gaan geven in een multiculturele school. Ik vind het belangrijk dat de kinderen ook 
in deze moeilijke periode bijgestaan worden.”

“In het begin was het een beetje onwennig omdat ik de leerlingen niet kende. Het was 
ook lastig hen te motiveren omdat ze hun vrienden misten. Het viel me ook op dat ze veel 
leerstof vergeten waren. Mijn avontuur duurde slechts twee weken, want ik had ook zelf nog 
examens. Ik mis de kinderen enorm.”

Lianna Mkrtchyan, gemeenteraadslid

We streven naar een fris straatbeeld en een aantrekkelijke plek om thuis te komen. 
Het valt nu al op dat Park Ter Walle en het plein aan de Sint-Franciscuskerk de stad 
prachtig oplichten. Ook door de voorwaarden voor verhuring streng op te volgen, 
verbeteren we de woonkwaliteit voor onze inwoners. Met de restauratie van het 
Belfort zetten we ook onze opvallendste toren weer helemaal in de kijker.”

Renaat Vandenbulcke, schepen van Wonen, Zorg en Patrimonium

Kampeerautoterrein aan  
Sluizenkaai geeft toerisme boost

Conformiteitsattest garantie op 
woonkwaliteit

Tabaksfabriek wordt polyvalente 
stadslocatie

Renovatie van historisch Belfort 
van start

Het nieuwe kampeerautoterrein aan de Sluizenkaai, aan de 
oevers van de oude Leiearm, moet het toerisme in Menen 
een boost geven. De rustige en groene locatie aan het water 
vormt de ideale uitvalsbasis voor kampeerders om onze stad 
en de nabije omgeving te verkennen. Het kampeerautoterrein 
biedt plaats aan vier kampeerwagens en is uitgerust met een 
picknickzone en een speelhoek voor de kinderen.

Vanaf 1 januari 2021 voeren we voor elke huurwoning in  
Menen een verplicht conformiteitsattest in. Dat attest garan-
deert elke huurder een basiskwaliteit en comfort wanneer 
hij of zij intrekt in een woning. We zullen deze maatregel 
stapsgewijs invoeren. De oudste huizen zijn eerst aan de 
beurt, nadien volgen de meer recente. Tegen het einde van 
de legislatuur moet elke huurwoning over een geldig attest 
beschikken.

De herinrichting van de Tabaksfabriek in de Ieperstraat geeft 
Menen een nieuwe, centrale en vlot toegankelijke locatie 
voor evenementen en vergaderingen. Zo maken we verder 
werk van een multifunctionele en polyvalente infrastructuur.

Ons historisch Belfort en stadhuis hebben een uniek karak-
ter. Ze geven Menen een bijzondere uitstraling tot ver buiten 
de regio. Na jarenlange voorbereidingen kunnen we vanaf 
september eindelijk beginnen met een grondige renovatie 
van het UNESCO-werelderfgoed. Het lijkt ons niet meer dan 
logisch dat onze erfgoedparel in volle glorie hersteld wordt.

N-VA Menen maakt werk van een aantrekkelijke stad Vlotte samenwerking tussen stadsbestuur  
en Meense scholen
Ook het onderwijs ontsnapte niet aan de gevolgen van het coronavirus. Toch was er telkens constructief overleg tussen  
de stad en de verschillende scholen in Menen. “We hebben er alles aan gedaan om deze crisis zo goed mogelijk te  
overbruggen”, vertelt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem.

Het was een voor iedereen een vreemd en moeilijk schooljaar. Plots gingen alle schoolpoorten dicht. “Van alle kinderen en 
ouders thuis werd het uiterste gevraagd. Als schepen probeerde ik het verschil te maken door samenwerking en overleg te 
stimuleren. In crisissituaties moet je de rust bewaren en proberen om de juiste beslissingen te nemen.”

De samenwerking tussen de scholen en de stad verliep bijzonder vlot. “Door middel van draaiboeken wilden we een zo veilig 
mogelijke heropstart van onze scholen en academies. Er werden ook laptops verdeeld voor kinderen die thuis niet over  
een computer beschikken. Bovendien slaagden we erin om de scholen wat te ontlasten door extra bubbels te creëren via  
noodopvang in Park Ter Walle en de Pingpongzaal in Lauwe.”

“Ik dank alle ouders, kinderen en schoolteams voor hun flexibiliteit. De laatste weken en maanden waren echt uitzonderlijk. 
En nu duimen maar voor een vlotte en normale start op 1 september”, besluit onze schepen.

Duwtje in de rug voor al onze verenigingen
Via het Vlaamse noodfonds krijgt de stad Menen extra middelen om onze lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te 
ondersteunen. Elke vereniging krijgt 20 procent extra subsidies bovenop hun normale budget.

Van grote festivals die hun inkomsten deels kunnen recupereren tot toelages voor kinderen 
die op jeugdkamp gaan. Om de dringende vragen te beantwoorden, krijgt elke vereniging 
20 procent extra subsidies.

“Onze verenigingen zijn het weefsel dat de stad verbindt”, weet schepen van Cultuur Griet 
Vanryckegem. “Dat willen we levendig houden met deze extra steun. Na de zomer is er 
overleg met alle adviesraden om ook op lange termijn de middelen eerlijk en transparant te 
verdelen.”

Griet Vanryckegem, schepen van Onderwijs en Cultuur
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Loopapplicatie zet Menen op de kaart
Menen telt talloze mooie en verrassende plekjes die je al wandelend of lopend kan ont-
dekken. Met de loopapplicatie Runnin’ City bieden we onze inwoners en bezoekers een 
unieke combinatie van sport en toerisme. Tijdens het sporten passeer je 
langs toeristische bezienswaardigheden en markante landschapselementen. 
De applicatie is eenvoudig en gratis te downloaden op de smartphone en is 
beschikbaar in drie talen.

Kerncentrale Grevelingen niet veilig
Het nucleaire complex van Grevelingen is het op een na grootste ter 
wereld. Het complex ligt op 30 kilometer van de Frans-Belgische 
grens. Bij een nucleair incident is de provincie West-Vlaanderen 
bedreigd.

De Franse autoriteiten hebben energiemaatschappij EDF, de eigenaar 
van de nucleaire site van Grevelingen, in gebreke gesteld wegens na-
latigheid. ASN oordeelt dat de veiligheid in geval van een explosie in 
een van de reactoren niet voldoende is gegarandeerd. 

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke stelde hierover 
enkele bezorgde vragen aan de gouverneur. Hij zou 
die overmaken aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. Hij wees erop dat er geen acuut gevaar is 
voor West-Vlaanderen. De geplande werken aan de 
kerncentrale liepen vertraging op door de coron-
acrisis. Als de werken eind oktober niet af zijn, 
zullen er sancties volgen, zo werd ons verzekerd.

Sigrid Vandenbulcke, provincieraadslid

Grondige analyse van  
aanpak coronacrisis  
noodzakelijk
Ons land krijgt, zowel nationaal als internationaal, veel  
kritiek op de aanpak van de coronacrisis. Een grondige  
analyse is dringend en noodzakelijk. We moeten ons  
voorbereiden op een potentiële tweede golf. Daarom moeten 
we lessen te trekken uit de ervaringen van de voorbije  
maanden.

Daarom diende ons federaal  
parlementslid Yngvild Ingels 
een wetsvoorstel in om na elke 
nationale crisis een globaal 
debriefingsrapport op te maken. 
Haar voorstel kreeg op 11 juni 
een prioritaire behandeling in het 
federaal parlement.

Yngvild Ingels, Kamerlid

Nieuwe sfeerverlichting in 
onze stad
In de herfstvakantie komt er in de straten van Menen, Lauwe 
en Rekkem een volledige nieuwe, tijdloze en stijlvolle sfeer-
verlichting. Samen met onze lokale handelaars willen we 
meer sfeer en beleving in onze winkelstraten brengen. 

Ook het stadhuis en de gemeentehuizen in Lauwe en Rekkem 
krijgen een aangepaste verlichting. De nieuwe sfeerverlichting 
zal elk jaar van oktober tot en met februari uithangen.

32 4


