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V.U. Dirk Vanholme
Deken Darrasstraat 32
8930 Menen

N-VA Barbecue
Zondag 1 juli
Sportcentrum Ter Steenlandt
Lauwestraat Rekkem

N-VA neemt initiatief in Menen
Beste stadsgenoten,
In ons vorige stadskrantje kondigden we jullie de start aan van onze website
‘Veilig Verkeer Menen’. Door die interactieve samenwerking met onze inwoners
werden zo al heel wat problemen gemeld en zelfs opgelost.
In volle voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen kon het bestuur op 4 mei
al de krachtlijnen van het N-VA-programma voorleggen aan de leden, die het ook
goedkeurden. Samen met het programma werd ook gesleuteld aan de lijst. Op diezelfde avond werden plaatsen 1 tot 5, de voorlaatste plek en de lijstduwer voorgesteld
en goedgekeurd.

N-VA Menen nodigt u van harte
uit op haar activiteit van 1 juli.
Om 10 uur start de tweede editie
van de familiefietstocht
‘langs de schreve’.
Vanaf 11.30 uur kan u aperitieven.
Om 12 uur steken we
de barbecue aan.
Prijs: 16 euro
Kinderen tot 12 jaar: 8 euro
Kleuters: gratis
Kaarten te verkrijgen bij de
bestuursleden, per telefoon
056 40 32 17 of per mail
dirk.vanholme@n-va.be.

In de OCMW-raad kon ons N-VA-raadslid Renaat Vandenbulcke de vinger op de
wonde plaatsen door te wijzen op de asociale maatregelen van de federale regering
in verband met de lokale opvanginitiatieven die onze gemeente heel wat centen zou
kosten.
Ten slotte wil ik je er als stadsgenoot op wijzen dat onze gemeenschap een attractie
rijker geworden is na de opening van het Jukebox-museum. Een initiatief waarvoor
wij ruime waardering hebben en beslist de moeite waard. Vermeldenswaardig hierbij is dat N-VA-minister Bourgeois een flinke duit in het zakje deed voor dit industrieel erfgoed.
Voor de levensgenieters onder jullie: N-VA Menen nodigt jullie uit op hun tweede zomerse barbecue op zondag 1 juli. En omdat we stilaan ook de zomervakantie naderen, wens ik jullie allen een deugddoende vakantie.
Dirk Vanholme
Voorzitter N-VA Menen

Op 4 mei 2012 gaf een algemene ledenvergadering van N-VA Menen haar goedkeuring
aan de voorgestelde kandidatenlijst en de kernpunten van het verkiezingsprogramma
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
De lijst en het programma worden nu door het bestuur verder afgewerkt.
Wij stellen u alvast trots de eerste vijf en de laatste twee kandidaten voor
van de N-VA-lijst in Menen. Binnenkort maken we de andere namen
bekend.
Van links naar rechts: Filip Elgers (5de plaats),
Renaat Vandenbulcke (lijsttrekker), Nousch Decaluwe (4de plaats),
Dimitri Vandamme (lijstduwer), Dirk Vanholme (3de plaats),
Griet Vanryckegem (2de plaats) en Milo Baekelandt (30ste plaats).

Menen krijgt rekening gepresenteerd
voor lokale opvang
N-VA Menen is er niet over te spreken dat de federale regering bespaart op lokale opvanginitiatieven (LOI) van het OCMW. OCMW-raadslid Renaat
Vandenbulcke roept dan ook op om protest aan te tekenen bij de federale regering: “Het OCMW van
Menen nam in het verleden vrijwillig haar verantwoordelijkheid op. Het kan niet dat we nu de rekening
gepresenteerd krijgen van een falend federaal beleid.”
Via LOI’s bieden OCMW’s uitsluitend materiële opvang
en begeleiding aan asielzoekers tijdens het verloop van
hun asielprocedure. OCMW’s richten ze vrijwillig op en
ontvangen in ruil een vergoeding van de federale overheid. Ondanks een recente oproep om nog vrijwillig
1 000 bijkomende LOI’s op te richten, wordt nu op die
vergoedingen bespaard.
Zo vermindert de leegstandsvergoeding van 60 % naar
40 %. Nochtans blijven de vaste kosten even hoog, of de
opvangplaats nu bezet is of tijdelijk onbezet. Erger is dat
ook de vergoeding voor kinderen vermindert naar 55 %
van de dagvergoeding voor volwassenen. “Dit kost ons
OCMW 16,33 euro per dag per kind. Wij hebben in het
verleden net geïnvesteerd in grotere opvangplaatsen
zodat we ook gezinnen met kinderen konden opvangen.
Dat breekt ons nu zuur op”, aldus Renaat Vandenbulcke.

In afwachting van
een structurele
oplossing voor de
asiel- en opvangcrisis, zijn lokale
opvanginitiatieven een goede manier om in opvang te voorzien.

Op de OCMW-raad van 10 april vroeg de N-VA wat de
financiële gevolgen zullen zijn voor het OCMW en riep
Renaat Vandenbulcke op om protest aan te tekenen bij
de bevoegde staatssecretaris. De OCMW-raad ging daar
unaniem mee akkoord.
Voor Menen zouden de aangekondigde besparingen
een verlies kunnen betekenen van bijna 24 000 euro op
jaarbasis. Dit zou een minderinkomst betekenen van
21,8 % op basis van de inkomsten van Fedasil voor de lokale opvanginitiatieven van 2011.
Ook andere N-VA’ers in andere OCMW- of gemeenteraden zullen nu dezelfde vraag stellen. Hiermee hopen wij
dat de federale regering alsnog terugkomt op deze aangekondigde besparingsmaatregelen.
Renaat Vandenbulcke
OCMW-raadslid
N-VA Menen

Nieuw Jukebox-museum geopend
Geert Bourgeois, minister voor Toerisme en Onroerend erfgoed opende op 13 april
officieel het nieuwe Jukebox-museum. Het museum is gelegen op de site Roussel in de
Wervikstraat in Menen. De beschutte werkplaats ’t Veer, initiatiefnemer en nu uitbater van
dit prachtige museum, is bijzonder fier op dit unieke project waarbij industrieel erfgoed,
toerisme en sociale economie hand in hand gaan.
Het Jukeboxmuseum, en daarmee de volledige Roussel-site, is bijzonder waardevol; het is meer dan een museum van
oude jukeboxen en radiotoestellen. Het is een belevingscentrum dat je interactief in de glorietijd van de jukebox laat
stappen. Ook is het museum het inrijpunt op het 706 kilometer lange
fietsenknooppuntennetwerk van de Leiestreek.
De site Roussel, gelegen op de oever van de oude Leie-arm, is het
vroegere industrieterrein van een bouwmaterialenbedrijf. De oude
bedrijfsgebouwen behoren tot het onroerend erfgoed dat getuigt van
het industriële verleden van de Leiestreek.
De uitgebreide en zeldzame jukebox-collectie van Geert Olieu kreeg een nieuw onderkomen op deze beschermde site. Het
splinternieuwe Jukebox-belevingscentrum
wordt bovendien geëxploiteerd als een project van sociale diensteneconomie, onder
leiding van Herman Wenes, directeur van
beschutte werkplaats ’t Veer.
N-VA-minister Geert Bourgeois kende een
subsidie toe van 180 000 euro voor dit prachtige
toeristische en recreatieve project.

Veilig Verkeer Menen
De interactieve website Veilig Verkeer Menen staat al een tijdje in de steigers. Sinds een aantal maanden kunnen bewoners van Menen door een interactief initiatief van N-VA Menen verkeersonveilige situaties melden
op ons grondgebied.
Er maakten intussen heel wat inwoners gebruik van dit toegankelijke systeem om diverse verkeersonveilige situaties
aan te duiden. Soms gaat het over een kleine aanbreng, een voorstel tot een kleine aanpassing. Anderzijds merken we
ook dat er thema’s worden aangekaart die zorgen voor heel wat beroering.
Getuige hiervan zijn de vele honderden inwoners die reeds gebruik maakten van het stemmensysteem om de aangebrachte onderwerpen extra in de kijker te zetten. Zo kwam bijvoorbeeld aan het licht dat het onderhoud van de
oplichtende signalisatieborden van de diverse zones 30 rond de scholen al een tijdje uit het oog verloren was. De communicatie die ontstond met het huidige beleid via de website Veilig Verkeer Menen zorgde er alvast voor dat de borden werden hersteld en dat de gemaakte afspraken omtrent de periodieke indienststelling van deze borden werden
hernieuwd.
Zo zijn er nog een aantal verkeersonveilige situaties op de webstek verschenen die het huidige beleid ertoe kunnen
aanzetten om initiatief te nemen. Constructief zou in elk geval zijn dat bij de overdracht van het samenvattend witboek eind juni, aan een aantal zaken reeds verder wordt tegemoetgekomen. Minstens deze kleine zaken die misschien
vandaag onderschat worden, maar bij problemen toch steeds tot nodeloze discussies of leed kunnen leiden. Denk maar
aan verdraaide of overwoekerde verkeersborden of losse obstakels op de openbare weg.
Voor de vermelde verkeersonveilige situaties die een grondige analyse vereisen
door gespecialiseerde mensen, kan het
verantwoordelijke beleid alvast het signaal aangrijpen om minstens voorbereidingen te treffen met de gemeentelijke
diensten of de betrokken overheden.
Want het gaat soms om zaken die geen verder uitstel verdragen. Het is het resultaat
dat telt. Een verkeersveilig Menen voor, en
mede door, de inwoners van de Stad Menen.
Filip Elgers
N-VA Menen bekrachtigt haar oproep om
verkeersonveilige situaties te melden via
www.veiligverkeermenen.be.

N-VA Menen zoekt medewerkers
Onze afdeling is steeds op zoek naar goede medewerkers. Daarom vragen wij u contact
op te nemen met ons bestuur, via dirk.vanholme@n-va.be, als u zich kan vinden in één
van onderstaande zaken.
• Ik wens te helpen bij het ronddragen van N-VA-folders.
• Ik wens affiches uit te hangen bij mij thuis.
• Er mag een verkiezingsbord geplaatst worden aan mijn woning.
• Ik denk de N-VA te kunnen helpen door...
N-VA Menen dankt u alvast voor uw engagement.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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

