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MENEN
N-VA Menen feest
N-VA Menen kijkt tevreden terug op
het eerste semester van 2014. Naast
het mooie resultaat dat onze partij
op 25 mei in Menen neerzette, konden onze schepenen enkele belangrijke gemeentelijke speerpunten
realiseren.
Zo zetten we sinds enkele weken
wielklemmen in om hardleerse verkeersovertreders aan te pakken. We
zetten hen op die manier aan tot het
betalen van hun achterstallige parkeerboetes. “Een maatregel die duidelijk werkt”, weet schepen Dirk
Vanholme.

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

Begin dit jaar zorgden we ook voor
de strengere toepassing van de taalwetgeving. De dienstverlening bij de
dienst burgerzaken gebeurt voortaan enkel in het Nederlands. Dit zet
anderstaligen aan tot snellere integratie.
Onze afdeling zet een
punt achter
dit vruchtbare semester met een
kubbtornooi
NIK DE CLERCQ
en beenhamVoorzitter
etentje
N-VA Menen
op 6 juli in
Ter Steenlandt (Rekkem).
Kaarten (16 euro voor volwassenen,
10 euro voor kinderen) zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden.
Inschrijven kan via
david.elgers@n-va.be. Inschrijven
voor het kubbtornooi kan via
vandammedimitri@hotmail.com.

www.n-va.be/menen

WIELKLEMMEN TEGEN STRAFFELOOSHEID
Een tiental jaren geleden ging
Menen over op een systeem van
betalend parkeren om de toenemende parkeerdruk in de binnenstad het hoofd te bieden. Door de
parkeertijd te beperken, stimuleren we de rotatie, was de
redenering. Maar wie de
regels brak, bleef vaak
straffeloos. Daar komt nu
verandering in.
Ideaal is natuurlijk dat iedereen
gewoon zijn parkeergeld eerlijk
betaalt en de maximaal toegestane tijd respecteert. Dat doet nu ongeveer drie
op de vier mensen. Wie zich niet houdt aan dit
reglement wordt bekeurd met een retributiebon.
Sinds enige jaren stelt het stadsbestuur vast dat
de betaling van die bonnen sterk achteruit gaat.

Als schepen van
Mobiliteit wil ik erop
toezien dat voor iedere
weggebruiker dezelfde
regels gelden.
Dirk Vanholme

Indien de identiteit achterhaald kan worden, dan kan de stad via procedures
het verschuldigde bedrag opvorderen. Bij buitenlandse wagens kan dit echter
niet via deze procedures. Bovendien kent men veelal de eigenaars van de wagens niet. Zo ontstond een gevoel van een straffeloosheid, waarbij men de nietbetalers niet kon aanzetten om hun boetes te betalen.

NIEUWE REGELGEVING WERPT AL VRUCHTEN AF
Een aanpassing in de wetgeving laat sinds juli vorig jaar toe om die inbreuken
te beteugelen. De parkeerbedrijven kunnen nu auto’s met een wielklem vastzetten. Dit werd opgenomen het stedelijk retributiereglement door de gemeenteraad.
N-VA Menen drong als beleidspartij aan op de toepassing van die wetgeving.
Wij vonden het niet rechtvaardig dat mensen ongestraft hun gang konden
gaan, terwijl onze eigen bewoners wel bestraft konden worden.
Deze aanpak loont nu en werpt zijn eerste vruchten af. De bestuurders die herhaaldelijk in de fout gingen en niet betaalden, krijgen een wielklem tot ze hun
schuld vereffenen. Een grote mentaliteitsverandering was hoog nodig. Daarom
deze doeltreffende maatregel.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uit in eigen streek
Toerisme Leiestreek, het promotiekanaal voor 28 gemeenten uit de
Leiestreek, zorgt ook deze zomer
weer voor enkele verrassingen dicht
bij huis. Als lid van de raad van bestuur stel ik er graag enkele voor.

thousiaste inwoners die op vrijwillige
basis kleine groepjes hun streek laten
ontdekken, echte ambassadeurs die je
vanuit hun eigen ervaringen en
passies op sleeptouw nemen.

Kunstzomer

Je hoeft Menen niet te
verlaten om een
verrassende, amusante
zomer te beleven.
Sigrid Vandenbulcke,
provincieraadslid
‘Staycations’ (of op zijn Vlaams:
thuisvakanties) zijn populair. Meer
en meer Vlamingen raken ervan
overtuigd dat je niet noodzakelijk
verre oorden moet opzoeken om
even uit te blazen. Thuis is het even
makkelijk een vakantiegevoel te
creëren. Ook in onze streek.

Onderwijs is een prioriteit

De N-VA blijft investeren in
goede maatregelen voor
leerlingen van alle
leeftijden.
Griet Vanryckegem
Als schepen van Onderwijs ging ik
enthousiast in op de vraag van de
studenten om ook de bibliotheek en
de lokalen van het cultuurcentrum
beschikbaar te stellen voor studenten
tijdens de blokperiode. Maar de
N-VA stak de studenten de voorbije
maanden ook op andere manieren
een hart onder de riem.

menen@n-va.be

Ontspannende boottochtjes
Toerisme Leiestreek organiseert elke
zomer boottochten op de Leie, de
Schelde en de kanalen. Klein en groot
zijn welkom voor een ontspannende
tocht op het water. Tijdens de boottochtjes ontdek en herontdek je
Leiestreek-plekjes op een bijzondere
manier terwijl je geniet van de zon,
de beweging op en langs het water en
een hapje en een drankje. Laat deze
andere blik op Menen en Lauwe je
verrassen.

Misschien nemen zij je wel op sleeptouw naar Gullegem, waar de Kunstzomer te gast is. Op vier unieke en
kunstzinnige locaties kan je genieten
van kunst van bij ons. Volgend jaar
misschien ook in Menen?

Op pad met de Menense ‘greeters’
Of laat je op sleeptouw nemen door
een van onze ‘greeters’. Dit zijn en-

Geslaagde honderddagenviering
Dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen, bleek nog maar eens op het
overleg met de politie en directies van
alle scholen. Daarbij werd de nieuwe
formule van de honderddagenviering
positief geëvalueerd. Met de jeugddienst
en de scholen werden de zesdejaars
samen met de politie voorbereid op hun
feestdag door op de bijhorende verantwoordelijkheid te wijzen. Het werd dan
ook een dag die de veiligheidsdiensten
alleen maar kunnen toejuichen.

Techniekclubs maken jongeren
warm voor technische richtingen
Ook voor de jongere leerlingen van
Menen, Lauwe en Rekkem is er goed
nieuws. In contact met de Menense
ondernemingen horen we vaak de
verzuchting dat goed geschoolde technici moeilijk te vinden zijn. Door vanaf
volgend schooljaar Techniekclubs in te
richten, nodigen we jongeren uit het
vijfde en zesde leerjaar uit om via workshops op woensdagmiddag van techniek te proeven. Dit kan hen alleen maar
aanmoedigen om bij het kiezen voor een
studierichting ook de technische
richtingen ernstig te overwegen.

Nieuwe ingang maakt basisschool
Rekkem veiliger
Ons gemeentebestuur richt ook zelf
onderwijs in. De gemeentescholen van
Lauwe en Rekkem blijven streven naar
een kwaliteitsvol onderwijs met kansen voor elk kind. In de Gemeentelijke
Basisschool in Rekkem startten
onlangs de werken voor een nieuwe
ingang. Zo moeten de leerlingen volgend jaar niet meer langs de drukke
Moeskroenstraat passeren als ze de
school verlaten.
We bouwen ook nieuwe klassen, een
fietsstalling en een sanitair blok. De
kosten van het project worden geraamd op 1,3 miljoen euro. 70 procent
van de subsidies komt van Agion, het
Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs.

N-VA kiest voor de jeugd
Onze vrijetijdsdiensten organiseren
heel wat activiteiten tijdens de vakantieperiodes. De zomervakantie is
hierop geen uitzondering. Toch zullen we dit jaar een licht afgeslankte
versie aanbieden op het vlak van
speelpleinwerkingen.

Met DIMITRI
VANDAMME als
gemeenteraadslid
wordt ook het jeugdbeleid in onze gemeente
sterk opgevolgd.

Speelpleinwerking beter
afgestemd op noden
Zowel de sport-, de cultuur- als de
jeugddienst van de stad Menen bereiden volop een gevarieerd zomervakantieprogramma voor. Zoals
steeds speelt de Jeugddienst hierbij
een voorname rol. Naar jaarlijkse
gewoonte organiseert zij opnieuw
drie speelpleinwerkingen. Zowel
speelpleinwerking D’n Molshoop (in
Menen), De Speelveugel (in Lauwe)
als Sproetel (in Menen) zijn tijdens de
zomervakantie van de partij.
Dimitri Vandamme: “De afgelopen
jaren hield de jeugddienst cijfergegevens over inschrijvingen en aanwezigheden op de speelplein- en andere
jeugdwerkingen bij. Hieruit blijkt dat
tijdens de laatste week van juli en de
eerste week van augustus de aantallen daalden, waarschijnlijk omdat het
verlof van werkende ouders daarmee
samenviel. Met in het achterhoofd dat
we de middelen willen inzetten waar
ze nodig zijn, sluiten we daarom de
speelpleinwerkingen tijdens deze
minder drukke periode.”
Menen staat hierin niet alleen. Ook
de gemeentelijke speelpleinwerkin-

gen van Geluwe, St-Eloois-Winkel,
Lendelede, Moorslede en Zonnebeke
(Passendale) zijn tijdens diezelfde
periode gesloten.

Plannen voor feestzaal herbekeken
Als lid van de raad van bestuur van
het Autonoom Gemeentebedrijf
(AGB), dat instaat voor de bouw van
het nieuw jeugdcomplex Park ter
Walle, volg ik dit dossier op de voet.
Een tijdje terug werd het plan dat het
vorige stadsbestuur voorbereid had
van tafel geveegd. Het half afgewerkte
plan, dat nieuwe verbouwingen binnen de tien jaar weer noodzakelijk zou
maken, waar ook asbest in het plafond
te vinden is, samen met de moeilijk in
te schatten kostprijs, deed ons vrezen
voor een moeilijk en zeer duur verhaal.
Nu wordt het geduld van de jongeren
nog even op proef gesteld, waardoor ik
ook de actie van de jongeren voor de
vorige gemeenteraad volkomen begrijp.
Maar binnenkort leggen wij de nieuwe
plannen aan de jeugdraad voor. Een
grote feestzaal van 1 000 m² met daarbij
lokalen voor de speelpleinwerking, de
jeugdbewegingen en de muziekgroepjes moet het resultaat zijn.

Frontera:
geen grenzen aan cultuur
Cultuurcentrum De Steiger Menen en Gemeenschapscentrum Forum Wervik visten jarenlang in dezelfde vijver, op
vlak van cultureel aanbod en publiek. Vanaf dit cultuurseizoen gaan ze onder de noemer Frontera een intensere samenwerking aan.
De samenwerking houdt onder meer in dat je in beide seizoensbrochures vier voorstellingen kan terugvinden die in het ander
centrum plaatsvinden. Op die manier kunnen beide centra een
nog breder programma aanbieden.
De samenwerking tussen beide centra kwam er omdat een bundeling van krachten niets dan voordelen biedt, zowel voor de centra zelf als voor de cultuurliefhebber uit de grensstreek. Door een gemeenschappelijke promotie bereiken we een ruimer publiek en door het overnemen van elkaars
voorstellingen kunnen we dit publiek een breder aanbod voorschotelen, binnen hetzelfde budget.
Als schepen van Cultuur en voorzitter van Cultuurcentrum De Steiger kan ik alleen maar verheugd
zijn dat we met minder middelen een even mooi programma en een groter bereik kunnen aanbieden.
Griet Vanryckegem, schepen van Cultuur, voorzitter CC De Steiger
Dimitri Vandamme, bestuurslid CC De Steiger

www.n-va.be/menen

De cultuurliefhebber
uit de grensstreek zal
wel varen bij de
samenwerking tussen
de cultuurcentra van
Menen en Wervik.
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Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer
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