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MENEN
Een warm politiek najaar

JAARREKENING OCMW MENEN LEGT GOEDE CIJFERS VOOR
De jaarrekening 2013 van het
Menense OCMW werd afgesloten met een resultaat dat ruim
een miljoen beter is dan oorspronkelijk voorzien. Door de
toestand van de stadsfinanciën
heeft het OCMW met de stad een
strikt financieel kader afgesproken voor de periode 2014-2019.
De stadstoelagen moeten de komende jaren nog verder dalen.
Alle mogelijke inspanningen
worden daarvoor geleverd.

Het was een warme politieke
zomer. Op Vlaams niveau tekenden
de partijen die in Menen de meerderheid vormen een regeerakkoord. Ik ben blij dat ons voorbeeld navolging kent.

V.U.: Nik De Clercq - Buurtweg 194 - 8930 Menen - menen@n-va.be

Ook voor N-VA Menen was het een
warme zomer: bij onze jaarlijkse
barbecue mochten we opnieuw veel
volk verwelkomen, net zoals op de
braderie op Ons Dorp en tijdens de
Wieltjesfeesten. Daarnaast ging provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke
aan de slag als medewerkster van
senator Pol Van Den Driessche.
Secretaris en jongerenvoorzitter
Jorgen Deman start als medewerker
van Bert Maertens. We wensen
Sigrid en Jorgen heel veel succes
met hun nieuwe politieke uitdaging.
Dit najaar zullen we ons onverminderd blijven inzetten om van
Menen een ondernemende, warme
en Vlaamse stad te maken. En waar
kunnen we
dit beter dan
op Kerst in
Lauwe? We
nodigen u
nu al uit
voor een
warme
ajuinsoep,
chocoretto of
NIK DE CLERCQ
jenever in
Voorzitter
N-VA Menen
onze N-VA-tent.

www.n-va.be/menen

Intussen blijft het OCMW verder inzetten op tal van initiatieven. Naast de verhuis van de bewoners van woonzorgcentrum Hof Ter Linden naar het nieuwe
Andante, de ingebruikname van het bezigheidstehuis Claude Van Coillie (boven
het dagcentrum De Pelikaan) en het dossier van de nieuwbouw van Ceres te
Lauwe, wordt er hard verder gewerkt aan de bestaande dienstverlening. Bovendien wordt de sociale dienst verder hervormd.

WOONZORGCENTRUM ANDANTE MENEN
IN GEBRUIK GENOMEN
In de week van 8 tot 12 september zijn 119 inwoners van Hof Ter Linden in de
Volkslaan verhuisd naar het gloednieuwe woonzorgcentrum Andante, vlak
naast het oude gebouw. Dit was natuurlijk een emotioneel moment voor
iedereen. Een gebeurtenis om te noteren in de annalen.
Het nieuwe woonzorgcentrum zorgt voor vernieuwing, modernisering en meer
comfort. Zowel de bewoners als het
personeel zullen hiervan genieten.
De voorlopige ingang voor bewoners
en bezoekers bevindt zich tijdelijk
achteraan het gebouw (zijde voetbalplein), tot de tweede fase van de werken is afgerond, midden 2016. In de
lente van volgend jaar organiseert het
woonzorgcentrum een opendeurdag.
Op dat moment zal men al volop
bezig zijn aan de tweede bouwfase.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Proefproject voor vervoer personen met beperkte mobiliteit
Het OCMW van Menen is al sinds eind jaren negentig
een voortrekker in het ontwikkelen van een Dienst
Aangepast Vervoer in de Regio Menen. Gezien de ervaring en de expertise van het OCMW, werd onlangs een
proefproject goedgekeurd waarbij het vervoer van personen met beperkte mobiliteit in Menen met dienstencheques geregeld kan worden.

Begin 2012 werd de dienst erkend door het Vlaams
departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het OCMW
organiseert zowel individueel vervoer voor personen met
mobiliteitsproblemen als groepsvervoer naar
diverse voorzieningen.
Op 5 december 2013 diende de Dienst Aangepast Vervoer
een aanvraag in bij de Vlaamse overheid om op de
officiële lijst met vervoerders voor personen met ernstig
beperkte mobiliteit te komen. Dit was noodzakelijk om
erkend te blijven en zo ook de broodnodige subsidies
binnen te rijven.
De openbare aanbesteding werd echter toegekend aan een
andere vervoersmaatschappij. Dit was een zware dobber
voor het OCMW en het stadsbestuur, zowel op financieel
als op emotioneel vlak. In de regio Menen dreigde een
probleem voor het vervoer van mensen met beperkte
mobiliteit en het groepsvervoer.
Het OCMW is daarom verheugd dat het nieuwe proefproject werd goedgekeurd. Mede dankzij de subsidie van
77 000 euro die hieraan vasthangt, blijft de zorg voor
personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen tot eind
2015 via dit project verzekerd.

Ontvangstmoment voor Meense nieuwkomers tijdens Wieltjesfeesten
Tijdens de voorbije Wieltjesfeesten heeft het stadsbestuur, samen met de integratiedienst, de bewoners die in het
voorbije jaar in Lauwe, Menen en Rekkem kwamen wonen als VIP verwelkomd. Zij konden meteen proeven van
de feestelijke en informatieve troeven van onze stad.
Schepen Renaat Vandenbulcke, naast OCMW-voorzitter ook bevoegd voor integratie, nodigde de aanwezigen uit om
zo snel mogelijk mee te doen aan het rijke verenigingsleven van onze stad.
Het stadsbestuur benadrukte ook dat we naar al de mensen van onze stad willen luisteren: wat boeit hen, wat missen
ze, wat kan er eventueel beter? Zeker ook aan de nieuwe inwoners van onze stad willen we die boodschap meegeven.
Onze stad kan immers maar groeien en bloeien als iedereen meewerkt.

Schepen van Jeugd blikt tevreden terug op de zomervakantiewerkingen
“Uit een eerste evaluatie van onze
zomervakantiewerkingen blijkt dat
we kunnen terugblikken op een
leuke én geslaagde vakantie. We
noteerden opnieuw heel wat
inschrijvingen”, zegt schepen voor
Jeugd Griet Vanryckegem.
Er was vóór de zomervakantie heel
wat te doen rond de schrapping van
de speelpleinwerking in de laatste
week van juli en de eerste week van
augustus. Nochtans bleek uit cijfers
van de vorige jaren dat deze periodes
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de minst drukke waren. Ook dit jaar
was dit het geval.
Sinds jaar en dag zijn de speelpleinwerkingen de Molshoop in Menen en
de Speelveugel in Lauwe de kerntaak
van de zomervakantiewerkingen van
de stedelijke Jeugddienst. Naast die
speelpleinwerkingen staan ook nog
andere jeugdwerkingen zoals Sproetel (speelpleinwerking voor kinderen
met een beperking), Grabbelpas
(gevarieerde activiteiten), Mobspel
(mobiele spelanimatie op speelplein-

tjes) en Filoetje (crea-activiteiten voor
kleuters) op het vakantiemenu.

Waarom financiële overschotten opstapelen
in tijden van besparing?
Provincies en gemeenten: het is een
wereld van verschil. Terwijl gemeenten fors moeten bezuinigen,
groeit de spaarpot van de provincie
jaar na jaar verder aan.

Sigrid Vandenbulcke verklaart: “Bij
mijn start als provincieraadslid was
er al een budgettair overschot van
57 miljoen euro opgebouwd. Bij elke
nieuwe begrotingswijziging of jaarrekening komt er paar tiental miljoen
euro bij. Het overschot zal tegen volgend voorjaar ruim 160 miljoen euro
bedragen.”
Dit provinciale bestuur is nochtans
het perfecte niveau om de lasten voor

NIEUWS UIT DE
PROVINCIERAAD
inwoners en bedrijven fors te verlagen, vindt de N-VA. "Ik ben dan ook
zeer verheugd dat het Vlaams regeerakkoord zo onderhandeld werd dat
naast een verschuiving van bevoegdheden en dus een logische overdracht
van middelen, er ook een besparing
op de provincies komt", besluit
Sigrid Vandenbulcke. “Dit is een
voorbeeld van een pijnloze
besparing.”

Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke en senator Pol Van Den Driessche.

GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT PROVINCIE
NOV 2012:
initieel budget
2013 à 54 miljoen euro

NOV 2013:
initieel budget
2014 à 105 miljoen euro

DEC 2013:
rekening
2012 à 132 miljoen euro

JUNI 2014:
rekening
2013 à 147 miljoen euro

JUNI 2015:
schatting na rekening
2014 à 160 miljoen euro

Snelheidsremmers in de Schonekeerstraat
De te hoge snelheid waarmee voertuigen door de bebouwde kom rijden, is een van de meest vermelde
redenen wanneer inwoners van
onze stad een ‘gevoel van onveiligheid’ aanhalen. Ook zo in de Schonekeerstraat in Lauwe. Daarom
werden in het voorjaar tussen de
Wevelgemstraat en de Krommebeekstraat tijdelijke wegversmallingen aangebracht. Met succes, zo
blijkt nu.
Een snelheidsmeting gebeurde in de
eerste helft van juni, gedurende een
volle week. Er werden 18 447 wagens
gecontroleerd. 85 procent daarvan
reed aan een snelheid van niet meer

dan 49 km per uur. Minder dan twee
procent reed aan een snelheid die
aanleiding geeft tot een boete. Daarmee wordt aangetoond dat de infrastructurele maatregel een gunstige
invloed heeft op het verlagen van de
snelheid van de voertuigen.
Omdat de Schonekeerstraat op sommige plaatsen zeer breed en mooi
recht is, geeft dit aanleiding tot snel
rijden. Nochtans ligt de straat binnen
de bebouwde kom en is ze daarmee
onderworpen is aan de snelheidsbeperking van 50 km per uur.

Ook Murrissonstraat wordt veiliger
Voor de Murrissonstraat werd er ge-

kozen voor een ander type van snelheidsremmende infrastructuur. Daar
werden er rijbaankussens geplaatst.
Die moeten daar ook een snelheidsverlagend effect teweeg brengen.
Met deze maatregelen probeert
schepen van Mobiliteit Dirk
Vanholme een stukje onveiligheidsgevoel weg te werken.

Archeologische vondsten in Menen
Net als vorig jaar zijn ook nu weer studenten en afgestudeerde masters in de geschiedenis en archeologie aan de slag in ons Stadsmuseum ’t Schippershof. In het kader van
het project ‘Ten Gronde’ registeren zij, onder leiding van een deskundige van de
provincie, alle vondsten uit Menen om ze daarna opnieuw te verpakken.

De collectie van de stad
Menen wordt
opgenomen in een
gecentraliseerde
erfgoeddatabank.
Griet Vanryckegem,
schepen van Cultuur

www.n-va.be/menen

Schepen van Cultuur Griet Vanryckegem geeft meer uitleg over het project: “Het is de
bedoeling dat de collectie van de stad Menen opgenomen wordt in een gecentraliseerde erfgoeddatabank. Datzelfde gebeurde al met een groot deel van de museumcollectie: alle kunstvoorwerpen werden het afgelopen jaar geregistreerd in een
professionele databank.”
De eerste resultaten van het project kan je al zien via www.erfgoedinzicht.be. In 2015
komt er een reizende tentoonstelling met de mooiste stukken uit de bodem in ZuidWest-Vlaanderen.

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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