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MENEN
EINDEJAAR
Het einde van het jaar gaat
in de politiek altijd gepaard
met budgetbesprekingen.
Hoewel de N-VA samen met de
coalitiepartners al degelijke inspanningen geleverd heeft, moet
het gezegd worden dat de uitdagingen nog niet van de baan zijn.
Menen heeft een beperkt budget
en de vorige legislaturen hebben
geen spaarpot na gelaten.

Eén van die uitdagingen is
de infrastructuur van deze
stad.
Die kan beter. Ik heb het dan niet
over één of twee zaken maar
over een ganse waslijst van
items. Sporthallen, een ontmoetingscentrum, jeugdlokalen,
parken, ... Zaken die de laatste
10 jaar (en soms langer) meer
dan alleen een likje verf kunnen
gebruiken.

V.U.: Nik De Clercq, Buurtweg 194, 8930 Menen

Het goede nieuws is echter dat er een kentering is
ingezet.
De kosten proberen we onder
controle te houden en we proberen voorzichtig te investeren
in de toekomst van de stad.
Hoewel de lijst van te maken
investeringen lang is, proberen
we in iedere budget bespreking
investeringen toe te voegen. Op
die manier zetten we de verandering verder. Traag maar zeker en
met uw blijvende steun zullen wij
deze stad laten vooruit gaan.

www.n-va.be/menen

wenst u een prettig eindejaar!

Week van het
Nederlands
Nik De Clercq:
“De N-VA voert integratie van anderstaligen en het leren van het Nederlands
hoog in het vaandel. In Vlaanderen wonen steeds meer mensen die de Nederlandse taal nauwelijks of niet beheersen.
Nederlands leren vraagt tijd, moeite en
vooral veel oefening. Een taal leer je het
best door ze vooral te gebruiken: bij de
buren, op straat en in de winkel.”

Philippe Bille:

“Een taal is een hefboom voor
integratie. Nederlands leer je
best door te oefenen
Samen met de N-VA-afdeling uit
Wervik startten we voor ‘de Week
van het Nederlands 2015’ een stickeractie voor de handelaren. We
nodigden hen uit om stickers duidelijk zichtbaar aan te brengen en
dit vooral in de praktijk te brengen.
“Op een vriendelijke en constructieve
manier willen we mensen aanmoedigen
om onze taal te durven spreken.
Ze kunnen ook oefenen bij de bakker,

de slager en aan de toog”, vult de initiatiefnemer van de actie, Philippe
Bille, aan. “Met N-VA Wervik
sprongen we graag op de kar.
Nederlands oefenen vraagt tijd,
moeite en vooral veel oefening.”
Wie graag deelneemt en een sticker
ontvangt, neemt contact op met
billephilippe@hotmail.com
Nik De Clercq

Vlaanderen blijft musea met regionale
erkenning ondersteunen
Musea met een regionale erkenning, zoals Texture in Kortrijk en
het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke worden
momenteel door de provincie
ondersteund.
Vanaf 1 januari 2017 wordt de opdracht van de provincies beperkt tot
grondgebonden zaken. Cultuur, met
ook de ondersteuning van musea,
verhuist van de provincie naar de
gemeenten of naar Vlaanderen.
“Deze afslanking van de provincie
zal echter geen negatieve gevolgen
hebben voor de regionaal erkende
musea. De Vlaamse overheid neemt
de financiële ondersteuning gewoon
over van de provincie, met behoud
van het volledige subsidiebedrag”,
aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) die
dit dossier opvolgt in het Vlaams
Parlement.

BANGMAKERIJ

“Sommigen maken er al te graag

in Izegem en Texture in Kortrijk
Vlaamse in plaats van provinciale
steun, besluit Sigrid Vandenbulcke.

een politiek spelletje van om de
cultuursector en de musea bang
te maken, alsof zij door de afslanking van de provincies op droog
zaad zou komen te zitten. Het is
goed dat aangetoond wordt dat
die bangmakerij nergens op slaat”,
aldus Sigrid Vandenbulcke, provincieraadslid. “De overname van
de provinciale steun door Vlaanderen biedt deze musea volop
kansen om verder te groeien”, zegt
Sigrid Vandenbulcke.

GOED NIEUWS VOOR DE WESTVLAAMSE ERKENDE MUSEA
In onze provincie gaat het om
zeven musea en één archiefinstelling uit onze provincie. Vanaf 2017
krijgen Abdijmuseum Ter Duinen
en het Nationaal Visserijmuseum
in Koksijde, het Wielermuseum in
Roeselare, het Bakkerijmuseum in
Veurne, Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke, het
stadsarchief van Ieper, het nog te
openen stadsmuseum Eperon d’Or

HERSTARTERS ONDERSTEUNEN

De resolutie vraagt om in samenspraak met Febelfin, de organisatie
van de financiële instellingen, te
kijken hoe we de financiering voor
‘herstarters’ kunnen verbeteren.
Daarnaast moet de regering
nagaan in welke mate het participatiefonds onze gefaalde ondernemers kan ondersteunen bij
een nieuwe start. Tevens wil deze
resolutie dat gefailleerde ondernemers in contact gebracht worden

menen@n-va.be

Het kruispunt Hogeweg,
Wilgenlaan, Westhoeklaan was jarenlange een
grote ergernis voor de
Meense chauffeurs en
fietsers. Het ‘rond’ punt
gaf nog steeds de mogelijkheid om zonder veel
problemen rechtdoor te
rijden. Het bracht ook
verwarring met zich mee
op het vlak van voorrang. Al enkele jaren was
er sprake om dit aan te

pakken. Dat wordt nu
effectief gedaan.
Het is geen evident
kruispunt omdat de
aansluitende wegen
Wilgenlaan en Westhoeklaan niet recht op
elkaar aansluiten. De
technische dienst van
stad Menen werkte een
plan uit waarbij het middelpunt van het ronde
punt uitgebreid werd,

zodat een buiging in de
Hogeweg veroorzaakt
werd. Er moet dus
‘omgereden’ worden.
De rood gemarkeerde
fietsstroken maken het
ook duidelijk dat de
fietsers hun plaats hebben op dit rond punt.
De aanpak heeft zeker
een positieve invloed
op de verkeersveiligheid van dit kruispunt.

Wegversmallingen verlagen snelheid in Schonekeerstraat
Sigrid Vandenbulcke:

“De overname van de
provinciale steun door
Vlaanderen biedt deze
musea volop kansen om
verder te groeien”

Steun voor ondernemers in moeilijkheden
“Wie faalt als ondernemer wordt in
Vlaanderen te vaak als mislukkeling aangezien”, zegt Axel Ronse.
“Nochtans leren ondernemers die
failliet gingen uit hun fouten en
hebben ze meer slaagkansen wanneer ze ‘herstarten’ dan wie voor
de eerste keer een bedrijf opstart”.
De resolutie die Axel Ronse daarvoor indiende, werd in de plenaire
vergadering het parlement goedgekeurd.

Vernieuwd kruispunt Hogeweg

De Schonekeerstraat leed onder heel snel wegverkeer,
tot groot ongenoegen van de bewoners. Maatregelen
drongen zich op.

heeft te veel een vrijgeleide om zonder afremmen door te
rijden, waardoor het effect van snelheidsvermindering
verloren gaat.

Uiteindelijk kozen we voor wegversmallingen. De drie
wegversmallingen werden gespreid over de afstand en
de doorgang werd vernauwd. Fietsers kunnen tussen
de versmalling en het voetpad heen op het gemarkeerde
fietspad. Om de hardleerse snelheidsduivels die soms het
voetpad durven te gebruiken als vluchtweg werden er
paaltjes geplaatst op het voetpad.

HOFFELIJKHEID

VRIJGELEIDE ZONDER REMMEN

Op advies van politie werd er geen voorrangsregeling geplaatst. Die voorrangsregeling geeft diegene die voorrang

met ervaringsdeskundigen. Zij zijn
immers best geplaatst om de ondernemers in kwestie te begeleiden
en op te vangen.

Wij kiezen voor het hoffelijkheidsprincipe, zoals het ook
in het tweede deel van de Schonekeerstraat toegepast
wordt en ook in de Lauwestraat te Rekkem.
Hierbij wordt heel zeker tegemoet gekomen aan de reeds
jarenlange vraag naar snelheidsbeperking in de wijk.
Het volstaat niet om bordjes 50 km/u te plaatsen zonder
infrastructurele maatregelen.
Dirk Vanholme

De stad Menen investeerde de afgelopen jaren in mobiele skatespots.

STIGMA WEGNEMEN

“Skatespots zijn in principe locaties die in de stedelijke
context zijn ingebed. Deze elementen maken meestal
deel uit van het straatmeubilair dat niet aangepast is om
te skaten.

Deze resolutie biedt tevens de kans
om het stigma dat nog vaak rond
gefailleerde ondernemers weg te
werken door onder andere in te
zetten op positieve campagnes
waar herstartende ondernemers
als rolmodel naar voor worden
geschoven.

Skatespots

Om zo’n spots ook in onze stad aan te bieden, werden
diverse elementen geïntegreerd in onze stad waar
skaters hun ding kunnen doen”, licht schepen van Jeugd
Griet Vanryckegem toe.

PREVENTIEF WERKEN

Een laatste maar eveneens belangrijk punt in de resolutie is ook dat
de huidige regelgeving omtrent
het bewijs van basiskennis van
bedrijfsbeheer wordt geëvalueerd
en indien nodig hervormd zodat de
ondernemer bij de start meer kennis heeft en een succesvolle onderneming kan uitbouwen.

Axel Ronse:

Jeugddienst tijdelijk in CC De Steiger

“Ondernemers die
failliet gaan, leren uit
hun fouten en hebben
meer slaagkansen als
ze herstarten.”

“In het kader van de bouw van een nieuw jeugdcentrum in het Park Ter Walle zal de Jeugddienst
tijdelijk zijn intrek nemen in CC De Steiger in Menen. Cultuurcentrum De Steiger ligt centraal en is makkelijk
toegankelijk”, zegt schepen van Jeugd Griet Vanryckegem.
Vanaf 26 november 2015 tot de realisatie van het jeugdcentrum vind je de Jeugddienst achteraan het gebouw
van het cultuurcentrum in de Waalvest 1 te Menen.

www.n-va.be/menen

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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