
Magisch Menen

Tentoonstellingen en een boeiend  
zomerprogramma vullen de kalender!
Het cultuurcentrum bracht tijdens Boulevard Polar samen met de stad en de inwoners 
licht en warmte in Menen. Van 26 februari tot en met 14 maart mochten we dat heel 
letterlijk nemen, elke avond vanaf 19u tot 22u. Het is een uitdaging om de mensen  
te blijven prikkelen. De vele enthousiaste reacties sterken ons: kunst en literatuur  
verzachten deze moeilijke periode. Het cultuurcentrum en de bibliotheek vormen 
meer dan ooit broodnodige ankerpunten!

Het was op aangeven van 
schepen Griet Vanryckegem 
(N-VA) dat het idee werd 
uitgewerkt. Niet alleen zorg-
de het voor een culturele ac-
tiviteit in het straatbeeld, op 
deze korte wandeling werd 
meteen ook het erfgoed 
in de (digitale) verf gezet. 
Bovendien kon het zo ook 
coronaproof plaatsvinden. 
“Ik ben trots dat we van 
onze stad een groot podium 
kunnen maken. Het erfgoed 
vormde samen met cultuur 
een magisch decor”, vult de 
schepen aan. Via videom-
apping werden drie histori-
sche gevels (stadsmuseum 
‘t Schippershof, Stadhuis 
en Sint-Franciscuskerk) in 

het stadscentrum het decor 
van een indrukwekkende, 
artistieke film. 

“Ook voor deze zomer 
vullen we opnieuw de ka-
lender met leuke, speelse en 
culturele activiteiten voor 
jong en oud. In de buurten, 
op straten en pleinen kan je 
met het hele gezin proeven 
en genieten van   verrassen-
de én veilige evenementen. 
Corona houdt ons wakker 
om alle grenzen van cultuur 
open te trekken”, vertelt 
Griet enthousiast, “Vul je 
kalender en laat je verrassen 
in eigen stad. Meer info valt 
binnenkort bij iedereen in 
de bus.”

Beste inwoners

De eerste lentezon (afgewisseld met 
een winters prikje) doet vele mensen 
deugd. We komen opnieuw massaal 
buiten te voet of met de fiets. 
Groeten vanop een afstand voelt nog 
steeds vreemd aan, maar het doet 
deugd om elkaar terug te kunnen 
zien. Meer dan ooit stellen we elkaar 
de vraag: ‘Hoe gaat het me je?’, 
meer dan ooit hebben we nood aan 
verbintenis en nabijheid. 

De vaccinatiecentra beginnen 
stilletjes aan op volle toeren te 
draaien. Ook in Menen kunnen we 
de volgende weken steeds meer 
vaccineren. Een goede coördinatie 
en grote groep vrijwilligers maken 
dit alles mogelijk. Waarvoor een 
hartelijke dank aan allen die dit 
helpen realiseren en ondersteunen. 

We zagen ook tal van initiatieven om 
onze stad proper te maken. Vereni-
gingen, groeperingen en gezinnen 
gingen massaal op pad om onze 
stad op te ruimen. Het doet deugd 
te zien dat zoveel mensen onze stad 
een warm hart toedragen en samen 
willen bouwen aan schone en mooie 
stad aan de Leie. Nog even en we 
kunnen genieten van een zomers 
zonnetje met een heerlijk drankje, 
hopelijk aan een terras in onze stad.

Arne Beyens
Voorzitter  

N-VA Menen

Griet Vanryckegem, 
schepen van Cultuur
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N-VA-schepenen Renaat Vandenbulcke,  
Griet Vanryckegem en Virginie Breye 
kijken terug op de eerste succesvolle 
verwezenlijkingen.
N-VA & Team 8930 gaan verder op 
elan
Met de huidige bestuursploeg in het 
zadel waait door Stad Menen de laatste 
jaren een frisse wind. Vol ambitie begon 
Team 8930 aan het project ‘Samen Menen 
maken’. De verwezenlijkingen tonen de 
vlotte samenwerking tussen verschillende 
bevoegdheden en schepenen en een dui-
delijke N-VA-stempel. Ook in 2021 gaat 
de coalitie op dit elan door.

Goede samenwerking
Met de investering in sportinfrastruc-
tuur slaat onze schepen van Patrimoni-
um Renaat Vandenbulcke de handen in 
elkaar met schepen van Sport Ponnet. 
“Halverwege februari kon met de afwer-
king van de kleedkamers de tweede fase 
van de renovatie van sportzaal Vauban 
worden afgerond. In fase 3 wordt het dak 
aangepakt, nadien volgt de sporthal en de 
ruimte achterin”, geeft schepen Vanden-
bulcke mee. Ook schepen Griet Vanryc-
kegem volgt het dossier mee op, want ook 
CC De Steiger wordt in hetzelfde dossier 
meegenomen.

N-VA-accenten
De goede samenwerking zien we ook 
terug in heel wat andere dossiers. Belang-

rijke thema’s voor onze partij krijgen 
hierdoor de nodige aandacht, zoals 
steun voor ondernemers en aandacht 
voor de Nederlandse taal. In 2021 
wordt bijvoorbeeld de terrasbelas-
ting voor horeca niet geïnd. “Ook de 
uitbreidingen van extra terrasruimte 
zijn gratis. Vorige zomer brachten 
die uitgebreide terrassen in Menen, 
Lauwe en Rekkem extra sfeer en bele-
ving”, geeft schepen van Ondernemen 
Virginie Breye mee. In de bibliotheek 
werden dan weer Matilda-boxen geïn-
troduceerd om anderstalige kinderen 
aan te zetten tot lezen en hen vlotter 
Nederlands aan te leren. 

Onderzoek buitenlandse 
eigendommen
De Vlaamse Regering nam daarnaast 
het initiatief om buitenlandse eigen-
dommen op te sporen van mensen 
die hier gebruik maken van sociale 
huurwoningen. De insteek van de 
N-VA blijft ook hier: zacht voor wie 
hulp nodig heeft, hard voor wie er 
misbruik van maakt. Ook Menen 
doet mee. “Onderzoek naar buitenlandse 
eigendommen werd in Menen al in 2019 
besproken in het bestuur van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Deze vorm 

van fraude moet immers aangepakt 
worden in zowel binnen- als buitenland, 
wie de huurders ook zijn”, pikt schepen 
Vandenbulcke in. “Maar vergis u niet, do-
micilie- en sociale fraude wordt in Menen 
reeds strikt opgevolgd. In de laatste drie 
jaar werden 16 dossiers behandeld met 

stopzetting van het huurcontract tot ge-
volg. In totaal leverde dit een terugvorde-
ring op van 34.658,32 euro voor onterecht 
ontvangen sociale kortingen”, besluit hij.

Het bestuur van N-VA Menen 
zorgde voor een fijne verrassing 
op Valentijn en Pasen. 

We gingen ook op pad om 
samen met vele andere 
Mooimakers onze stad 
wat netter te maken.

menen@n-va.be
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Geldautomaat in Rekkem? 
N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels diende samen met collega Sander Loones een wets-
voorstel in om het plaatsen van geldautomaten (ATM’s) wettelijk te regelen. Op deze 
manier wordt de mogelijkheid gecreëerd voor handelaars die dat zelf wensen om een 
geldautomaat te plaatsen als een soort service aan hun klanten, ook zonder aankoop-
verplichting. Dat zou bijvoorbeeld voor Rekkem goed nieuws zijn. Daar is sinds 2018 
geen geldautomaat te vinden.

Steeds meer kleinere dorpsgemeenschap-
pen zien met lede ogen aan hoe geldauto-
maten verdwijnen uit het straatbeeld door 
besparings- en efficiëntiemaatregelen van 
de banken. Daarbij verliezen de plaatselij-
ke inwoners een essentiële dienstverlening. 
Maar ook de lokale winkels en horeca-
zaken krijgen hierdoor klappen. Mensen 
gaan in een andere (deel-) gemeente geld 
afhalen en bezoeken daar de lokale horeca 
of buurtwinkel. In Rekkem verdween de 
laatste geldautomaat eind 2018.

Zware boetes
Tot 2017 werd het plaatsen van geldau-
tomaten in handelszaken gedoogd. Deze 
waren niet enkel handig voor de buurtbe-
woners, ze boden ook meer veiligheid aan 

de handelszaken. Zij konden immers een 
deel van hun cashinhoud in de geldauto-
maten inbrengen. Zo werd het aanwezige 
cash in de kassa’s geminimaliseerd. Eind 
2017 werden de handelaars echter ver-
plicht om de geldautomaten weg te halen 
op straffe van zware boetes.

Cash is nog populair
Uit recent onderzoek blijkt dat 20 % 
van onze digitaal ongeletterd is of geen 
toegang heeft tot toestellen waarmee ze 
digitaal kunnen bankieren. Cash is nog 

altijd heel populair en de voorspelling is 
dat dit nog zeker 10 jaar het geval zal zijn. 
Het zijn vooral ouderen en jongeren tot 
20 jaar die leiden onder het verdwijnen 
van geldautomaten uit het straatbeeld. 
“Banken moeten hun verantwoordelijk-
heid nemen en zorgen voor een goede 
spreiding van bankautomaten, maar ik 
wil een bijkomende mogelijkheid creëren 
voor de bevolking om binnen hun eigen 
dorpsgemeenschap cash af te halen”, 
aldus Yngvild Ingels. 

N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels diende een wetsvoorstel 
in om de plaatsing van geldautomaten wettelijk te regelen. 
Zo kunnen handelaars zelf ook een automaat plaatsen.

We werken verder voor u

Zowel lokaal als in de  
provincie, onder impuls van 
N-VA-provincieraadslid 
Sigrid Vandenbulcke, werd de 
samenwerking met vzw Dyzo 
in de verf gezet. Zij helpen 
ondernemers met professionele 
begeleiding om moeilijkheden 
te overwinnen. 

Werken aan het belfort worden opgevolgd door 
schepen van Patrimonium Renaat Vandenbulcke 
en schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem. Ook 
de gevel van het stadhuis wordt aangepakt.

In overleg met de adviesraden Sport, 
Cultuur en Jeugd werden de budgetten 
uit het Vlaamse Noodfonds verdeeld. 
Een eerste deel werd gebruikt in 
2020, voor de resterende 470.000 euro 
luisterde het stadsbestuur naar het 
deskundige advies.

Huwen in buitenlucht nu ook 
mogelijk! Lianna Mkrtchyan 
diende op de gemeenteraad in 
maart het voorstel in om enkele 
buitenlocaties aan te duiden. Het 
stadsbestuur nam met overtui-
ging dit voorstel mee. Huwen kan 
vanaf nu in ‘t Applauws in Lauwe, 
de tuin van het dorpshuis in 
Rekkem en het stadspark Bois de 
boulogne in de Oude Leielaan en 
het Brouwerspark.
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps- 
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont- 
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger014229


