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VOORWOORD
Beste Menenaar,
Beste Lauwenaar,
Beste Rekkemnaar,
Ons Team 8930 is ontzettend trots om de komende zes jaar, samen
met jullie, onze mooie stad te mogen besturen. Menen is een boeiende stad met tal van uitdagingen, maar ook met heel veel mogelijkheden.Wij zijn ervan overtuigd dat jullie allemaal, onze inwoners,
onze beste partner zijn om Menen echt in beweging te zetten.
Als bestuursploeg willen wij volop de kaart trekken van participatie
en actieve betrokkenheid van onze inwoners bij het reilen en zeilen
van onze stad. Samen de stad maken, daar gaan wij resoluut voor in
een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. In de buurten en
de wijken willen wij jullie uitdagen om zelf concrete acties te ondernemen met een burgerbudget. Daarnaast willen wij jullie zoveel
mogelijk betrekken bij concrete projecten met participatiemomenten, infovergaderingen en workshops.
Wij willen een toegankelijk en laagdrempelig bestuur zijn voor elke
Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar. Voortaan kan elke inwoner
met al zijn vragen terecht bij een centraal meldpunt. Op die manier
krijgt elke vraag steevast een antwoord en brengen wij de dienstverlening dichter bij onze inwoners.
Wij geloven in onze stad en haar inwoners. Elke dag willen we,
samen met jullie, bouwen aan een sterk en positief imago voor
Menen, Lauwe en Rekkem. Optimisme, overtuiging en goesting zijn
onze motor. Elke Menenaar, Lauwenaar en Rekkemnaar willen we
fier maken op zijn stad en deelgemeenten. In alles wat we doen,
promoten we actief onze stad naar de buitenwereld.

Ons Team 8930 stelt zich drie topprioriteiten. Samen met jullie maken wij van Menen een veilige stad. De komende zes jaar rollen wij
een concreet veiligheidsplan uit voor Menen met een evenwicht
tussen preventie en repressie. Wij leggen de focus op positieve veiligheid en zorgen dat elke inwoner zich thuis voelt en verbonden is
met zijn buurt of wijk. Met regelmatige wijkbezoeken willen wij een
rechtstreekse band met onze inwoners creëren.
Een tweede prioriteit is van Menen een nette stad maken.Wij voorzien hiervoor de nodige werkingsmiddelen en investeren in snelle
interventieteams die onmiddellijk op het terrein actief zijn. Als stad
geven wij ook het goede voorbeeld en onderhouden wij consequent ons openbaar groen en straatmeubilair. Samen met jullie dragen wij zorg voor onze publieke ruimte. Met nette buurten zetten
wij iedereen aan om op straat te komen en elkaar te ontmoeten.
Ten slotte willen wij bouwen aan een warm en inclusief Menen.
Menen is van iedereen: elke inwoner verdient alle kansen om volwaardig deel te nemen aan onze lokale samenleving. Bij elke beslissing staan wij stil bij de impact op onze inwoners die het moeilijk
hebben. Wij investeren in onze kinderen. Met brugfiguren leggen
wij de link tussen welzijn en onderwijs en ondersteunen wij actief
de ouders.
Graag stellen wij onze beleidsnota voor de komende zes jaar aan
jullie voor. De ambities zijn groot, de goesting nog groter!
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VEILIG MENEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 stelt een eigen sanctionerend
ambtenaar aan voor een vlotte en kordate
bestraffing van overlast
Team 8930 rolt een lokaal veiligheidsplan uit
met een lokale veiligheidscoördinator
Team 8930 zet in op positieve veiligheid met
een sterke buurtwerking en een doelgerichte
inzet van gemeenschapswachten
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MENEN, EEN STAD WAAR HET VEILIG
WONEN, WERKEN EN VERTOEVEN IS
Onze stad wordt al geruime tijd uitgedaagd op vlak van de algemene veiligheid. Het thema veiligheid is voor Team 8930 dan ook een
absolute prioriteit.
Een uitsluitend repressieve aanpak maakt Menen niet veiliger, net
zoals een eenzijdige preventieve aanpak tekort schiet. Team 8930
streeft naar een integrale aanpak, waarbij het duidelijk is dat we
meer inspanningen moeten leveren om de veiligheid van onze inwoners te verzekeren.

VERDER INVESTEREN IN EEN INTENSE
SAMENWERKING TUSSEN PREVENTIE EN
REPRESSIE
Het veiligheidsbeleid in Menen blijft verder inzetten op voorkomen waar kan, maar wil daarnaast kordaat optreden waar het
moet. Wij zijn overtuigd dat alle partners (politie, brandweer,
straathoekwerk, stadsdiensten, gemeenschapswachten, OCMW,
buurtinformatienetwerken…) willen samenwerken en willen
deze samenwerking maximaal ondersteunen.
Wij stellen een lokaal veiligheidscoördinator aan. De lokaal
veiligheidscoördinator behartigt het veiligheidsbeleid van onze
stad, behoudt het helikopterperspectief en coördineert de uitvoering van de specifieke acties. Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit. Het plan bevat een grondige
analyse van alle veiligheidsrisico’s, met betrokkenheid van en
wisselwerking tussen alle partners in het veiligheidsbeleid en
met als doel de veiligheidsuitdagingen effectief en efficiënt aan
te pakken.
Binnen de hulpverleningszone Fluvia optimaliseren we verder
de samenwerking en de operationele effectiviteit met het oog
op de veiligheid van onze burgers en de eigen medewerkers en
vrijwilligers van de hulpverleningszone.

Op veel plaatsen in onze stad ervaren mensen overlast. Wij zetten in op een intensievere handhaving van kleine overtredingen
via GAS-reglementering en een eigen sanctionerend ambtenaar voor Menen, los van Kortrijk.

EEN GOED VEILIGHEIDSBELEID WERKT AAN
POSITIEVE VEILIGHEID
Werken aan een veilige stad doe je op meer dan één manier. Onveiligheid bestrijden via handhaving en straffen is een belangrijk
onderdeel. Tegelijk wil Team 8930 het veiligheidsbeleid versterken
door meer aandacht te geven aan factoren als zorg, vertrouwen
en geborgenheid. Daarom is het belangrijk dat elke Menenaar zich
thuis voelt, zich verbonden voelt met de wijk en een goede relatie
kan onderhouden met zijn medebewoners.

De prioriteiten van ons veiligheidsbeleid zijn helder:
• Drugscriminaliteit kordaat aanpakken
• De aanpak van geweldsdelicten en inbraken,
• Kordate handhaving van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
• Verkeersveiligheid
• Verder inzetten op samenwerking inzake grenscontroles
• Huisjesmelkerij, domiciliefraude en sociale fraude

Veel meer dan voorheen zoeken we opnieuw aanknoping met de
wijken en hun inwoners via straathoekwerk en samenlevingsopbouw, ondermeer via wijkbezoeken.

• Sluikstorten kordaat aanpakken
• Intrafamiliaal geweld reduceren en slachtoffers begeleiden

We integreren het ‘positieve veiligheidsaspect’ in het lokaal veiligheidsplan en volgen dit op via onze lokale veiligheidscoördinator
in samenwerking tussen de stad, de sociale werking en de politie.
We zetten gemeenschapswachten in op basis van betrokkenheid
en participatie, het opvangen van signalen en doorgeven van meldingen.

EEN VEILIGHEIDSBELEID DAT DUIDELIJKE
LIJNEN TREKT EN OP EEN EFFICIËNTE
MANIER BEWAAKT
Een succesvol veiligheidsbeleid heeft nood aan handhaving en zo nodig aan het afdwingen van spelregels. Een context van straffeloosheid
bedreigt immers de identiteit van de stad. Zo kan de stad het respect
voor en de vrijheid van iedereen garanderen. Net daarom wil Team
8930 verder investeren in het versterken van de politionele bevoegdheid. Iedereen, hoe divers ook, moet in Menen onbezorgd en veilig in
de publieke ruimte zichzelf kunnen zijn. Dit met respect voor ieders
eigendom en de persoonlijke integriteit van elke burger.

• Geweld tegen holebi’s, seksuele intimidatie op straat en
racismemisdrijven aanpakken
• Overlast die de leefbaarheid aantast
• Nultolerantie voor agressie tegen politiemensen en
hulpverleners

We versterken de politiezone door actief synergiën te zoeken, zowel lokaal als bovenlokaal, zowel op het veld als digitaal. We stimuleren participatie via wijkbezoeken, waarbij het thema veiligheid
voldoende aandacht zal krijgen. De politie moet zich lokaal kunnen
richten op haar kerntaken.
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AANTREKKELIJK
MENEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 geeft de Grote Markt in
Menen en de plaats in Lauwe een nieuwe
aanleg
Team 8930 voert een verplicht
conformiteitsattest in voor elke
huurwoning in Menen
Team 8930 bouwt een centraal en
geïntegreerd woonloket uit in Menen
Team 8930 maakt werk van een centraal
en hedendaags gebouwenbeheer
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MENEN, WAAR HET AANGENAAM
VERTOEVEN IS
Bij de herinrichting van de publieke ruimte kijkt Team 8930 verder
dan de vormgeving. Een aantrekkelijke ruimte die toegankelijk is voor
jong en oud laat positieve energie door de stad en haar burgers stromen. We voorzien voldoende bewegingsvriendelijke ontspanningsruimtes voor zowel ouderen als gezinnen met kinderen. Elke
buurt verdient een speelelement voor onze kinderen.
Voldoende rustbanken moeten ervoor zorgen dat mensen terug
met elkaar kunnen praten. Voorts faciliteren we via sociale economie en onze Meense scholen gevelbanken die het sociale weefsel in
onze stad moeten versterken. Voor bestaande gronden of panden
die momenteel onderbenut worden, zoeken we naar een nieuwe
invulling samen met de eigenaars zodat ze een grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen.
Deze projectaanpak, waarbij functionaliteit en aantrekkelijkheid
hand in hand gaan, passen we de komende jaren bij de herinrichting
van de Grote Markt in Menen en de aanleg van de Lauweplaats toe.
Als sluitstuk vormen de Leiewerken de kers op de taart.

Team 8930 wil deze projecten, samen met andere actoren,
in de komende jaren vorm geven:
• De Leiewerken benadrukken het groene en recreatieve karakter van de blauwe stroom en verbinden de
commerciële as, de stadsdelen en onze woonwijken met
elkaar.
• De aanpak van de attractiviteit van de commerciële as; met de heraanleg van de Grote Markt als kern
van ons (handels)centrum;
• Heraanleg van de ‘plaats’ te Lauwe met een combinatie van speelsheid, ontmoeting, ontspanning en perma-

nente bereikbaarheid (parking) van de handelszaken, door
in de zomermaanden een deel van het plein als speelzone
in te richten;
• Vergroenen van de Oude Leielaan, nu de grote
werken van AZ Delta voltooid zijn.

MENEN, EEN AANTREKKELIJKE STAD
Samen met burgers en relevante actoren wil Team 8930 de beeldkwaliteit van onze stad verder bepalen en inzetten op kwalitatieve
ontwikkelingen. Hierin nemen we een sturende en zo nodig dwingende rol op bij grote bouwprojecten. We creëren een duidelijk
beleidskader waarbij de stadsdiensten in een zeer vroeg stadium
met de ontwikkelaar in dialoog gaan en de verwachtingen en eisen
duidelijk communiceren. Een actualisatie van het bestaande
bouwreglement – stedenbouwkundige verordening zal de basis vormen om bij vergunningsaanvragen deze kwaliteitseisen af te
toetsen en bij te sturen.

KWALITATIEF WONEN IN MENEN
Wij voeren voor alle woningen die verhuurd worden in Menen een
verplicht conformiteitsattest in. Op die manier garanderen wij
dat elke woning voldoet aan een basiskwaliteitsniveau. Wij zetten
prioritair in op een betere woonkwaliteit in Menen met een
versterking van het Team wooncontroleurs. Wij treden kordaat op
tegen verwaarlozing en verkrotting.Wij stimuleren eigenaars en bewoners om hun eigen woning goed te onderhouden.
Wij evalueren onze stedelijke woonpremies op impact en sturen die bij. Ook maken wij een grondige evaluatie van onze reglementen rond leegstand, verkrotting, verwaarlozing en kamerwonen
en passen wij die aan. Met een verhoging van het budget voor de
renovatiecoach stimuleren wij meer inwoners om hun woning zo
energiezuinig mogelijk te maken.

Wij voorzien één centraal en geïntegreerd woonloket waar
mensen terechtkunnen voor alle vragen rond wonen zoals premies,
energie, (ver)huren/(ver)kopen, sociaal wonen en woningkwaliteit.
Menen heeft een belangrijk patrimonium van sociale huisvesting. In
samenwerking met woonmaatschappij Impuls willen wij dit patrimonium goed onderhouden en vernieuwen naar de hedendaagse
normen en noden.
Het sociaal verhuurkantoor is een waardevolle partner op de lokale sociale huurmarkt en brengt zo ons woonpatrimonium mee naar
een hoger niveau. Wij zetten de intergemeentelijke samenwerking
‘Kwalitatief wonen in de Grensstreek’ verder met een nieuw projectdossier.

MENEN BESCHIKT OVER
TOPINFRASTRUCTUUR
Wij brengen ons volledig stedelijk patrimonium in een goede
staat van onderhoud. Wij maken werk van concrete renovatieen nieuwbouwdossiers en zetten in op een strategische benadering van onze stedelijke vastgoedportefeuille. In alle stadsgebouwen
streven wij naar een multifunctioneel en gedeeld gebruik in functie
van duurzame investeringen.
Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium via deelname aan investeringen in hernieuwbare energie. Zo plaatsen wij zonnepanelen op de daken van onze openbare gebouwen waar mogelijk.
Wij geven burgers de kans om mee te participeren met aandelen.
Wij maken werk van een transparant, hedendaags en gebruiksvriendelijk beheer van onze openbare infrastructuur. Wij
beschouwen het AGB als de strategische en complementaire vastgoedbeheerder van de stad, met ruimte voor flexibiliteit in overleg
met de stadsdiensten en externe actoren.
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NET EN MOBIEL MENEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 houdt straten en pleinen proper
met snelle interventieteams
Team 8930 realiseert een ambitieus
mobiliteitsplan ‘Routeplan Menen 2030’ met
ondermeer de invoering van schoolstraten
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MENEN, EEN NETTE STAD
Het schoonmaken en schoon houden van onze stad is een absolute prioriteit van Team 8930. Concreet willen we daarom veel
meer investeren in onderhoudsteams op het terrein. Deze
ommekeer moet zichtbaar zijn voor iedereen. We geven als stad
het goede voorbeeld door bloembakken, plantsoenen, speelpleinen
en onze eigen domeinen goed te onderhouden. We verbeteren
structureel stukjes publieke ruimte en gaan daarvoor op zoek naar
innovatieve ideeën. Goed onderhouden voetpaden zijn essentieel voor de netheid en toegankelijkheid van onze stad en deelgemeenten. We investeren in snelle interventieploegen die een duidelijk gevolg geven aan de opmerkingen van onze bewoners.
We rekenen op onze inwoners om samen de buurt netjes te houden. Het stadsbestuur communiceert in alle transparantie zodat het
voor iedereen zichtbaar wordt waar en wanneer we vegen, strooien, of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Onze hoofdpartners
hierbij zijn uiteraard Mirom en vrijwilligers zoals de Mooimakers,
maar ook private aannemers kunnen we inschakelen om snel, efficiënt en prijsbewust te werken.
Zo creëren we nette, veilige en uitnodigende buurten waar mensen elkaar willen ontmoeten. Daar ligt volgens ons de sleutel voor
een hechte en stimulerende gemeenschap, waarin we samen zorg
dragen voor onze publieke ruimte. Sluikstorten en vandalisme tolereren we dan ook niet. Bij kleine overtredingen maken we
gebruik van gemeenschapsdienst zodat daders in contact gebracht
worden met hun gevolgen.

LEEFBAARHEID EN MOBILITEIT
Via samenwerking tussen inwoners en overheden maken we werk
van een ambitieus mobiliteitsplan ‘ROUTEPLAN Menen
2030’.We zetten in op een vlotte bereikbaarheid van het stadscentrum. Daarnaast stimuleren we de verschuiving van de huidige
vervoersmiddelen naar duurzame alternatieven, zowel binnen de stad zelf, als met de omliggende gemeenten. We bouwen
dit plan evenwichtig op voor de diverse vervoersmiddelen en de

verschillende deelgemeenten. Het plan heeft oog voor harde en
flankerende maatregelen, maar vooral voor innovatieve en vernieuwende projecten die de platgetreden paden doorbreken.

willen ook iedereen de kans geven om op een veilige manier deel te
nemen aan onze evenementen en voorzien daarom pendelbussen
tussen de verschillende stadsdelen.

Team 8930 wil een veilig en vlot verkeer in Menen, met aandacht
voor leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Daarom zetten
we maximaal in op zone 30 in de woonkernen. Flitscampagnes met mobiele trajectcontroles gaan gepaard met de nodige sensibiliseringsacties. We voorzien in een vlottere doorgang en een
betere parkeerrotatie in het stadscentrum.We voorzien voldoende
parkeerplaatsen en vullen deze aan met shop & go zones bij de
winkels.
We willen zoveel mogelijk mensen aan het fietsen krijgen. Daarom
versterken we de fietsinfrastructuur met prioriteit voor logische assen door onze stad zodat fietsers zich veiliger voelen in
het verkeer. We voorzien de aanleg van bijkomende beveiligde
fietsenstallingen. Naast fietsstraten implementeren we ook
schoolstraten waar het technisch mogelijk is. Het netwerk van
openbaar vervoer vormt de ruggengraat voor de fietsnetwerken en
we stemmen de wegenstructuur af op deze samenhang.
Op ons volledig grondgebied werken we een veilig, comfortabel,
en goed gestructureerd netwerk uit voor elk type weggebruiker. Daarvoor maken we ondermeer gebruik van het concept
van mobipunten, een fysieke plaats waar verschillende functies elkaar ontmoeten. Elk mobipunt bevat een divers mobiliteitsaanbod
waarvan deelmobiliteit (deelauto’s, -fietsen en/of steps), nabijheid
openbaar vervoer (of collectief vervoer/carpooling) en fietsparkeren essentieel zijn.
We zoeken naar concrete oplossingen voor gevaarlijke verkeerspunten. We zorgen ervoor dat vrachtverkeer richting onze verschillende industrieterreinen slechts minimaal in contact komt
met het centrum, de schoolomgevingen en de woonkernen.
Als stadsbestuur geven we het goede voorbeeld door ons wagenpark te vergroenen en dienstverplaatsingen zoveel mogelijk
met de (elektrische) fiets of het openbaar vervoer af te leggen. We
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WARM MENEN VOOR
IEDEREEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 zet met een programmaregisseur
in op armoedebestrijding met focus op
kinderarmoede
Team 8930 zet in op duurzame activering
Team 8930 legt systematisch de link tussen
welzijn en onderwijs met brugfiguren
Team 8930 betrekt alle groepen mensen en
maakt van Menen een stad van iedereen
Team 8930 gaat voor kwaliteit in ons (kunst)
onderwijs en legt de focus op talenten
Team 8930 blijft werk maken van een betaalbare
en kwalitatieve ouderenzorg
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SOCIAAL BELEID STAAT CENTRAAL
Wij geven welzijn en armoedebestrijding een plaats in elk beleidsdomein van sport en cultuur tot economie en huisvesting. Dit
willen we realiseren met een programmaregisseur armoedebestrijding en het invoeren van een armoedetoets voor
alle beleidsbeslissingen. Wij hebben ook steeds aandacht voor
personen in energiearmoede en de situatie van alleenstaanden en
eenoudergezinnen. Wij bekijken de impact van onze beslissingen
op mensen in armoede en sturen bij waar nodig. Op deze manier
komen we tot een geïntegreerd lokaal sociaal beleid met een
hoge betrokkenheid van alle diensten en partners.
Elke inwoner die bij ons aanklopt met een vraag moet binnen een
korte termijn op een kwaliteitsvolle manier geholpen worden. Ook binnen onze individuele begeleidingen streven we naar
een integrale benadering. Daarom gaan we samen met de hulpvrager op pad om tot een duurzame verbetering van zijn situatie
te komen.
Armoedebestrijding plaatsen we hoog op onze agenda, met de
nodige aandacht voor preventie, en voor samenwerking en afstemming met onze partners. Ook inzake materiële hulpverlening
staan we onze partners bij.

KINDEREN EERST!
Vandaag wordt één kind op vijf in Menen geboren in armoede. We
investeren in onze kinderen. Zo kunnen ze opgroeien tot sterke en weerbare burgers. Samen met onze partners maken wij werk
van extra kinderopvangplaatsen. Zo zorgen we ervoor dat ieder
kind de kans krijgt om zich maximaal te ontplooien. Zo zorgen
we ook dat ouders kunnen werken, leren, en zich engageren in de
lokale gemeenschap. Bijkomende acties zoals de regiefunctie kinderopvang moeten het beleid nieuw leven in blazen.
Om kinderarmoede en sociale uitsluiting tegen te gaan versterken we de link tussen welzijn en onderwijs. We willen ouders
beter betrekken bij het schoolgebeuren. Wij zetten in op brugfigu-

ren als ondersteuning van de ouders met bijzondere aandacht voor
kansengroepen.
Die brugfiguren werken samen met leerkrachten en directies en
zijn actief in alle scholen in Groot-Menen. Op deze manier willen
we de vele drempels die mensen ervaren rond hulpverlening op
een efficiënte manier wegwerken.

MENEN IS EEN ZORGZAME STAD
Team 8930 bouwt Menen uit tot een zorgzame stad waar iedereen
op een kwalitatieve en respectvolle manier kan leven en wonen.
We garanderen een kwalitatieve zorg en dienstverlening in onze
woonzorgcentra. Met een sterke buurtgerichte zorg versterken we
kwetsbare groepen in de wijken en gaan we sociaal isolement tegen.
We bieden een kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg aan
in onze nieuwe woonzorgcentra Andante en Ceres. We nemen een
regierol op rond ouderenzorg zowel residentieel als bij de ouderen
thuis. We zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en
brede buurtgerichte zorg voor onze kwetsbare burgers in de
wijken. Vanuit de lokale dienstencentra in alle deelgemeenten kunnen we actief kwetsbare personen detecteren en de brug slaan met
relevante zorg- en welzijnsactoren. We zetten ons label dementievriendelijke stad kracht bij.
Via buurtzorg maken we werk van ouder worden in de buurt, maar
bereiken we ook kansarmen en anderstalige nieuwkomers. Zorgen hulpverleners vragen wij om een signaalfunctie op te nemen.Wij
stimuleren inwoners om zorgzaam te zijn voor elkaar en voor
de eigen leefomgeving.
We blijven aandacht besteden aan zorg voor mensen met een beperking binnen het dagcentrum De Pelikaan en bezigheidstehuis
Claude Vancoillie.

MENEN ZET IN OP DUURZAME ACTIVERING
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorzien

we, samen met diverse partners, initiatieven rond sociale activering om de kloof te dichten. Maar ook om competenties te
versterken, en mensen beter te laten integreren en participeren.
Dit doen we door samen te werken met socio-culturele organisaties en jeugdverenigingen, (brede) scholen, opleidingsorganisaties,
armoede- en welzijnsorganisaties. We zetten ook in op activering
via vrijwilligerswerk of via de projecten sociale activering van het
OCMW.
Wij investeren in de activering van leeflooncliënten. We doen
dit via opleidingen en werkervaringsinitiatieven op maat van onze
cliënten. Samenwerking met private werkgevers is daarbij cruciaal.
Wij verlagen drempels voor tewerkstelling zoals beperkte mobiliteit of het gebrek aan kinderopvang. Zo willen we ervoor zorgen
dat meer mensen aan de slag kunnen gaan.
Via sociale economie helpen we mensen terug op weg richting
een duurzame job in het regulier arbeidscircuit. Als stad zoeken wij
naar mogelijke samenwerkingen met maatwerkbedrijven. Zo hebben Menenaars die werken binnen de sociale economie een divers
werkaanbod en kunnen onze inwoners genieten van een goede
dienstverlening door een maatwerkbedrijf of een initiatief binnen
de lokale diensteneconomie (LDE).
Voor aankopen en diensten binnen de Stad gaan we aan de slag
met een sociale clausule. Zo zorgen wij ervoor dat mensen een
werkervaring kunnen opdoen bij de wegenbouwer die actief is op
onze wegen, of dat we met lokale producten aan de slag kunnen. Zo
verenigen we welzijn en duurzaamheid.

EEN INCLUSIEF MENEN
Menen is een stad van iedereen. Door nieuwe inwoners te verwelkomen en hen de stad te leren kennen zetten we maximaal in
op inclusie. Op basis van gelijke rechten en plichten betrekken we alle groepen mensen. Daarbij worden aan iedereen gelijke
kansen geboden, ongeacht hun sociale toestand, geslacht, seksuele
geaardheid, handicap of gezondheidstoestand, etnische afkomst of
nationaliteit, ras of huidskleur, geloof of levensbeschouwing of leef-
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tijd.We sluiten niemand uit en pakken discriminatie streng aan.
Het engagement voor nieuwe Menenaars om zich te integreren in
onze stad spreekt voor zich. Taal is hierbij van groot belang. Voor
wie niet goed Nederlands spreekt, werken we samen met het
agentschap Inburgering en Integratie en de taalopleidingen om een
kwalitatief opleidingsaanbod te kunnen aanbieden. We faciliteren
ook oefenkansen buiten de schooluren.
We onderzoeken de mogelijkheid van ‘toeleiders in diversiteit’
om de drempels te verlagen die anderstalige nieuwkomers ervaren
rond de dienstverlening in onze stad. We sensibiliseren onze diensten over de drempels die mensen ervaren. We erkennen de rol
van het lokaal verenigingsleven als partner voor een geslaagde integratie.We geven als stad het goede voorbeeld door een aangepaste
en flexibele communicatie te hanteren op maat van elke persoon.

MENEN ZET IN OP TALENTEN
Wij streven maximale kwaliteit na binnen ons stedelijk onderwijs en onze academies. Wij waken over een open en pluralistisch
onderwijs in Menen, Lauwe en Rekkem.
Wij maken werk van een volwaardig onderwijsbeleid in de
stad. Wij brengen de verschillende schoolnetten regelmatig samen
en stimuleren onderlinge afstemming en samenwerking tussen de
scholen. Wij bieden alle scholen een aanspreekpunt en overleggen
met alle netten in functie van wensen en behoeften.

Vanuit een sector- en netoverschrijdende regierol zetten
wij in op verschillende domeinen:
• Wij voeren een actief taalbeleid en bieden kinderen
en ouders maximale oefenkansen om Nederlands te leren via taalbaden, huiswerkbegeleiding, babbeltafels voor
ouders, …;
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• De scholen en de politie werken samen om kinderen en
jongeren veilig te leren deelnemen aan het verkeer. Samen
zetten wij in op verkeersveilige schoolomgevingen;
• Wij zetten in op een sterk lokaal netwerk om alle kinderen maximale onderwijskansen te bieden. Leerkrachten
laten wij kennismaken met het aanbod zoals de OCMW
diensten, het buurtwerk en de preventieve gezinsondersteuning. Op die manier kunnen scholen problemen bij
leerlingen beter detecteren en sneller doorverwijzen;
• Samen met alle scholen en het onderwijspersoneel maken wij werk van positieve begeleiding van kwetsbare
jongeren via zorgtrajecten op maat;
• Wij versterken en promoten actief het aanbod aan volwassenenonderwijs. Hierbij leggen wij de focus op talentontwikkeling en stimuleren wij levenslang leren. Wij hebben bijzondere aandacht voor het stimuleren van digitale
vaardigheden bij ouderen.

Samen met onze academie brengen wij kleuters en kinderen in
aanraking met kunst in de schoolklas. Wij zetten in op samenwerking tussen dag- en kunstonderwijs via educatieve projecten zoals
Kunstkuur. Wij promoten actief onze academie als creatieve plekken waar talenten tot ontplooiing komen.
Wij brengen onze lokale scholen en de lokale arbeidsmarkt
samen. Wij stimuleren de organisatie van lokale job- of stagebeurzen. Wij faciliteren lokale bedrijfsbezoeken bij de verschillende
schoolnetten. Wij ondersteunen het organiseren van gastlessen
door bedrijven in de scholen. Samen met externe partners zoals
Syntra prikkelen wij leerlingen rond ondernemerschap. Wij geven scholen de ruimte om te experimenteren met miniondernemingen.

MENEN ADEMT
CULTUUR
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 brengt cultuur dicht bij de mensen
in de buurten en wijken
Team 8930 zet Menen in de markt als
erfgoedstad
Team 8930 maakt van de stedelijke
bibliotheek een open huis voor jong en oud
Team 8930 laat Menen cultureel leven met
CC De Steiger en OC Lauwe
Team 8930 herbestemt de St-Franciscuskerk
tot een culturele ontmoetingsplaats
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MENEN, CREATIEVE STAD

MENEN, DYNAMISCHE CULTUURSTAD

Wij maken werk van kunst en cultuur in de publieke ruimte.
Op verschillende locaties in Menen, Lauwe en Rekkem organiseren wij samen culturele evenementen met de buurt of plaatsen
wij kunstwerken om de straten en pleinen op te smukken. Hierbij
zoeken wij naar een evenwicht tussen permanente en tijdelijke opstellingen en zorgen wij voor afwisseling in het straatbeeld.

CC De Steiger is een open, gezellig cultuurhuis dat respect uitademt voor de professionele en amateuristische kunstbeoefenaars
dat het ontvangt én voor zijn publiek. Het cultuurcentrum wil naast
een ontmoetingsplek ook een venster op de wereld bieden, én een
hedendaags uithangbord zijn voor de stad Menen.

Wij versterken het stadsfestival Salto als wervelend uithangbord
voor Menen ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Verder organiseren wij een tweejaarlijks cultureel evenement, samen met andere gemeenten, als trekpleister voor cultuurproevers.
Wij geven artistiek talent van eigen bodem de kans om zich creatief uit te leven. Via een jaarlijkse open oproep dagen wij hen
uit om een artistiek project in de publieke ruimte te realiseren. Wij
stimuleren ook pop-up opstellingen in leegstaande panden of op
onbenutte sites. Met de tweejaarlijkse organisatie van de ‘Biënnale
van Ideeën’ organiseren wij een tentoonstelling met grote uitstraling met verschillende acties in de publieke ruimte.
Wij ondersteunen onze socio-culturele verenigingen met een
doordacht en transparant subsidiereglement. Wij stimuleren innovatieve culturele initiatieven via specifieke projectsubsidies. Wij
vormen de cultuur- en bibliotheekraad om tot een open en dynamisch overlegplatform.
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Voor de komende beleidsperiode zetten wij met CC De
Steiger in op volgende doelstellingen:
• Wij bestendigen de kwaliteitsvolle programmatie met
een evenwicht tussen het behoud van het klassieke aanbod en
het gericht en doordacht brengen van vernieuwing;
• Wij spelen in op nieuwe tendensen in de stad.Wij profileren CC De Steiger uitdrukkelijk als dé spil in het Menense culturele leven en maken het zo toegankelijk mogelijk
voor alle initiatiefnemers;
• Wij organiseren en verbeteren extra muros activiteiten onder de noemer ‘Weg met De Steiger’;
• Wij blijven de doelgroepen jeugd/ouderen/nieuwkomers en kansengroepen betrekken en zoeken naar
nieuwe manieren om die te bereiken;

• Wij beheren, inventariseren en ontsluiten de stedelijke
collectie beeldende kunst en erfgoed en maken werk van
een professionele werking rond erfgoed;
• Wij brengen de publiekswerking naar een hoger niveau
en versterken de communicatie;
• Wij bouwen ’t Schippershof verder uit tot een hedendaags stadsmuseum als integraal onderdeel van het cultuurcentrum met een kwalitatieve werking rond de stedelijke collectie, het erfgoed, de stadsgeschiedenis en actuele
thema’s rond beeldende kunst
• Wij bestendigen het aanbod voor scholen, maar moderniseren de bijhorende communicatie en administratie;
• Wij werken een eigen aanvullende programmatie
uit in het OC Lauwe naast dat van Menen.

MENEN, EEN RIJKE ERFGOEDSTAD

DE BIBLIOTHEEK IS EEN OPEN HUIS VOOR ONTMOETING, KENNIS EN INFORMATIE

Wij zetten in op erfgoed als een strategische hefboom om Menen
op de kaart te zetten. Via het erfgoed laten wij de Menenaar de
stad (her)ontdekken. Erfgoed nemen wij op als een onderdeel van
doorgedreven city marketing.Vanuit de stad communiceren wij
expliciet over ons Menens erfgoed. We maken werk van een jumelage met een andere cultuur- en erfgoedstad.

Wij bouwen de bibliotheek, samen met CC De Steiger, uit tot dé
culturele ontmoetingsplek bij uitstek in onze stad.

Met de Leiewerken ontsluiten wij en restaureren wij een stuk van
de historische vestingen in onze stad. Wij integreren de vrijgekomen vestingen in de aanleg van een nieuw plein ter hoogte van
de nieuwe Leiebrug in de Rijselstraat.

• Wij bieden een brede, diverse en actuele collectie
boeken aan bezoekers en gebruikers;

Wij waken over de kwaliteit van bouwkundige ingrepen in historische erfgoedpanden in het stadscentrum. Bij specifieke stadsontwikkelingsprojecten staan wij stil bij de mogelijke impact op de
erfgoedwaarde en hanteren wij een specifiek ontwikkelingsprofiel.
Wij richten een kwaliteitscommissie bouwkundig erfgoed op
voor specifieke advisering en begeleiding van bouwprojecten.

• Wij profileren de bibliotheek als een plek voor kennisen informatie-uitwisseling;

Wij herbestemmen de Sint-Franciscuskerk tot een volwaardige
culturele ontmoetingsplek met een podiumfunctie. Wij keuren
het kerkenbeleidsplan goed en creëren zo duidelijkheid over de
toekomstige invulling van al onze parochiekerken. Via participatie
met de buurt onderzoeken wij een mogelijke toekomstige invulling voor de Sint-Jozefskerk in de Barakken en de Verrijzeniskerk
in Lauwe.

Binnen de bibliotheek blijven wij werk maken van de volgende speerpunten:

• Wij brengen mensen samen met verhalen;

Wij bouwen een sterke vrijwilligerswerking uit in de bibliotheek.
De bibliotheek is een open huis waar iedereen vrij binnen en buiten kan.Wij zetten de bibliotheek open voor verenigingen, projecten en groepen die een activiteit organiseren. Wij denken bijvoorbeeld aan debatavonden, boekvoorstellingen, maar ook digitale
workshops zoals hackathons of een applicatie leren ontwikkelen.
Wij zetten de bibliotheek in de kijker met regelmatige, doelgerichte en laagdrempelige communicatie via verschillende
kanalen. Mensen vinden gemakkelijk de weg naar de bibliotheek en
weten wat er allemaal te beleven valt.

• Bezoekers begeleiden wij op maat in hun zoektocht
naar kennis en verhalen;
• Wij maken werk van een belevingsvriendelijke inrichting van de bibliotheek;
• Wij bereiken moeilijke doelgroepen (ouderen, anderstalige nieuwkomers, …) via sociale correcties

Wij brengen de bibliotheek dichter bij de mensen.Via allerlei acties
zoals uitleenpunten in scholen en kinderopvangvoorzieningen maken wij het aanbod toegankelijk voor het brede(re) publiek.
Wij bieden ruimte aan punctuele evenementen en tijdelijke
pop-ups in de bibliotheek. CC De Steiger is een natuurlijke partner in het openstellen van de bibliotheek voor culturele initiatieven
en ontmoetingen.
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MENEN WAAR JEUGD
GEEN GRENZEN KENT
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 voorziet onze jeugd van
hedendaagse infrastructuur met een
specifiek jeugdhuizenplan
Team 8930 investeert in nieuwe en betere
speelinfrastructuur
Team 8930 haalt het label kindvriendelijke
stad met Menen
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VERENIGINGSLEVEN ONDERSTEUNEN

EEN BETROKKEN JEUGD IS GOUD WAARD

Het verenigingsleven moet zich kunnen concentreren op haar
kerntaak van mensen samenbrengen. Wij willen de administratieve ballast zoveel mogelijk beperken en gaan resoluut voor vereenvoudigde en flexibele procedures bij aanvragen of meldingen voor
evenementen, acties en subsidies. Hiervoor werken we een volledig
nieuw subsidiereglement voor jeugdwerking uit.

Meer dan een kwart van onze Meense bevolking is jonger dan 25
jaar. De jeugd vormt de basis van onze lokale gemeenschap en is
een troef voor onze stad. We laten de jeugd maximaal participeren
in onze stad.We verankeren het statuut en de adviesbevoegdheden
van de jeugdraad. We uiten duidelijk de ambitie om het label van
‘Kindvriendelijke stad’ te behalen. We hebben blijvende aandacht voor jong talent en bieden hen kansen en middelen om hun
talenten ten volle te ontwikkelen

We maken werk van een jeugdhuizenplan om de werking en het
beheer van de jeugdhuizen in de meest optimale omstandigheden
te laten verlopen. De basis voor een goede jeugdwerking is voor
ons een veilige en kwalitatieve infrastructuur.
Team 8930 gaat structureel verder inzetten op de ‘Bouwgroep’ om
de realisatie van veilige, kwalitatieve en waar mogelijk gedeelde
voorzieningen centraal te coördineren. Ook onderzoeken wij hoe
we de verenigingen kunnen ontlasten van occasionele aankopen als
veiligheid en preventiemateriaal. We bekijken hoe we de uitleendienst en het feestmateriaal kunnen uitbreiden in functie van de
reële behoeften en zorgen voor een veilig klimaat waarbinnen de
jeugd kan opereren.

RUIMTE OM JEUGDIG TE ZIJN

Op jeugd staat geen fysieke beschrijving, afkomst, inkomst, religie
noch kleur. Team 8930 wil elk kind en elke jongere mee laten genieten van het jeugdaanbod van onze stad. Daarom is het belangrijk
dat we als stad blijvend aandacht besteden aan de toegankelijkheid
van het aanbod voor iedereen.
Team 8930 wenst de samenwerking met vzw Uit de Marge via een
nieuw convenant verder te verankeren voor een ruimere periode
en zet verder in op jeugdwelzijnswerk. Zo kunnen we samen een
bijdrage leveren aan de emancipatie van kinderen en jongeren in
een maatschappelijk kwetsbare situatie. Daarnaast werken wij verder aan de uitbouw van de G-jeugdwerking.

Een leefbare stad creëert ruimte voor ontmoeting. De komende
jaren zetten wij in op de beeld- en ontmoetingskwaliteit van
Menen. Alle toekomstige projecten op het grondgebied van Menen, Lauwe en Rekkem screenen wij in functie van hun ‘ontmoetingswaarde’, en dit voor elke leeftijdsgroep van onze samenleving.
We bekijken hoe we functionele ruimtes als woonzones, scholen,
speelpleinen door middel van een speelweefsel van trage en/of verkeersluwe wegen met elkaar kunnen verbinden. Zo verzekeren we
dat iedereen op een vlotte, verkeersveilige en speelse manier deze
(ontmoetings)ruimtes kan bereiken.
In het kader van de omgevingsaanleg van Park Ter Walle maken wij
werk van een skatepark.
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SAMEN MENEN
LATEN BEWEGEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 maakt werk van een
bewegingsvriendelijke openbare ruimte
Team 8930 renoveert sportzaal Vauban
Team 8930 ondersteunt onze lokale
sportclubs met een duidelijk en doordacht
subsidiereglement
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We willen met Team 8930 een actief sportbeleid voeren dat zoveel mogelijk mensen aan het bewegen brengt en bijdraagt tot een
gezonde levensstijl. De positieve impact hiervan zullen we voelen
in elke vezel van de stad. Om dit op een laagdrempelige manier te
bereiken hebben we steeds aandacht voor een bewegingsvriendelijke openbare ruimte. Niet alleen bij de opstart van nieuwe
projecten zoals de nieuwe Leieboorden, maar ook in bestaande
pleinen en parken. Naast de traditionele speelpleinen denken we
hierbij ook aan publieke fitnesstoestellen, sportkooien en sporttegels voor senioren. Zo versterken we het sociaal weefsel van onze
stad.
Onze basissportinfrastructuur verliezen we uiteraard niet uit het
oog. Zo zetten we in op de broodnodige renovatie van onze
sportzaal Vauban. We investeren uiteraard ook in het onderhoud van onze overige sportinfrastructuur die we verbeteren
waar nodig. We zoeken naar creatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de hoge nood voor meer sportruimte
in Menen voor zowel actieve als zachte sporten. Samen met de
scholen stellen we de schoolsportinfrastructuur open voor
georganiseerde en niet-georganiseerde sporters na de schooltijd
of in het weekend.
Onze sportclubs zijn een waardevolle partner voor ons lokaal beleid in zijn meest brede betekenis. We ondersteunen hen via een
duidelijk en doordacht subsidiereglement dat sturend werkt
om zo een kwaliteitsvol, inclusief en duurzaam sportaanbod aan
te bieden. Hierbij hebben we ook aandacht voor de recreatieve
sporters. We voorzien begeleiding zodat sportclubs ten volle hun
ontmoetingsfunctie kunnen realiseren en aandacht hebben voor
kansarmoede en diversiteit. Ook binnen het jeugdopbouwwerk
hebben we aandacht voor buurtsport dat voor jongeren emanciperend werkt.
Tot slot erkennen we de meerwaarde van grote sportevenementen
zoals de Grensloop. Die evenementen brengen mensen bij elkaar
en zorgen voor een positief imago van onze stad. Maar ook aan de
andere kant van het spectrum ondersteunen we kleine initiatieven die van de burger uit komen.
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GROEN EN KLIMAATVRIENDELIJK MENEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 vergroent Menen door
systematisch bomen aan te planten
Team 8930 realiseert een nieuw stadsbos in
Menen
Team 8930 verduurzaamt ons stedelijk
patrimonium met investeringen in duurzame
energie
Team 8930 ijvert voor een dierenasiel in
Menen
Team 8930 lanceert een voederpas
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MENEN VERGROENEN
Team 8930 kiest er resoluut voor om meer groen aan te brengen en te ontharden. We willen meer bomen in onze stad
planten. Daarnaast promoten we actief plantvakken, tegel- en
geveltuintjes. Door onze straten te vergroenen zorgen we niet
alleen voor zuurstof, maar gaan we ook de strijd aan tegen fijn
stof, hitte, en het verlies aan biodiversiteit.
Speciale aandacht gaat naar bijen en andere bestuivers die alle hulp
kunnen gebruiken. We willen een bijenvriendelijke gemeente
worden ondermeer via een groepsaankoop bloemenzaden, insectenhotels, educatie, bij-vriendelijke stadsaanplantingen. Deze acties
coördineren we in een lokaal bijenplan. Zo maken we Menen aangenamer en bevorderen we ook ontmoeting en sociale cohesie.
We maken werk van een nieuw bos in Menen. We kiezen hierbij voor zoveel mogelijk ecologisch waardevolle beplantingen met
groen uit eigen streek. We voorzien ook voldoende beleefruimte
zodat iedereen kan genieten van onze natuur. We verhogen het
aantal bomen gedurende deze legislatuur aanzienlijk. Ook creatieve goede voorbeelden uit het buitenland vormen een bron van
inspiratie. Zo willen we inzetten op de creatie van minstens een
‘Microbos’. Dat is een dichtbegroeid inheems bos, ongeveer zo
groot als een tennisveld.
Om economie en leefmilieu te verzoenen willen we iedere bijkomende hectare bedrijvigheid op ons grondgebied aanvullen met
een hectare bomen.

MENEN KLIMAAT- EN MILIEUBEWUST
Voor het eerst beschikt Menen over een schepen bevoegd voor
Klimaat, Team 8930 levert dan ook een bijdrage tot het klimaatvraagstuk en dit op een participatieve en sociale manier. Onze
acties bundelen we tot een coherent stedelijk klimaatplan.
We kopen groene energie aan voor de gebouwen van de stadsdiensten en stimuleren ook alle inwoners en ondernemers die ons

hierin willen volgen. Een duurzaamheidsclausule in onze gemeentelijke overheidsopdrachten geeft ondernemingen die in onze buurt
gevestigd zijn een voordeel. Het uitgespaarde transport is goed voor
het milieu, en zo ondersteunen we ook onze lokale ondernemers.
We versnellen de verLEDing in ons lichtplan om onze energieconsumptie drastisch te beperken. Volgverlichting en het gebruik van sensoren zorgen voor een efficiënter gebruik van onze
openbare verlichting. Renovatiecoaches moeten onze inwoners
helpen om hun woningen energiezuiniger te maken en scheppen
duidelijkheid in het subsidiedoolhof.

Wij lanceren regelmatig sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn en stimuleren mensen om bedachtzaam om te gaan
met voedsel in de open ruimte. Wij lanceren een stedelijke voederpas om het ongecontroleerd voederen van dieren tegen te
gaan. Inwoners kunnen ook via ons vast meldpunt vragen of klachten rond dierenwelzijn melden.

We nemen ook maatregelen om onze afvalberg te verkleinen.
Onze stadsdiensten geven hierbij het goede voorbeeld. We voorzien drinkfonteinen in onze publieke ruimte. Team 8930 zoekt
verder met onze lokale handelaars naar manieren om wegwerpmateriaal zoveel mogelijk te vermijden.
Het klimaat en leefmilieu verhaal stopt echter niet aan onze grenzen. Ook wat en hoe we consumeren heeft een grote impact.
We sensibiliseren daarom onze inwoners zodat ze weten welke
acties ze zelf kunnen ondernemen om te werken aan een duurzaam Menen. Zo hebben we al diverse voorstellen van onze jeugd
expliciet opgenomen in onze beleidsnota. We willen het aandeel
duurzame, lokaal geteelde en seizoensgebonden producten in
onze stad verhogen. We ondersteunen de lokale, faire deeleconomie en moedigen burgerinitiatieven in deze aan.

MENEN MET EEN HART VOOR DIEREN
Als stad maken wij werk van een volwaardig beleid op vlak van
dierenwelzijn met aandacht voor preventie en sensibilisering.
In samenwerking met de lokale politie en de milieudienst zorgen
wij voor een transparante handhaving rond dierenwelzijn.
Wij ijveren mee voor een dierenasiel in Menen en ondersteunen een actieve vrijwilligerswerking voor een optimale opvang.
Wij zoeken naar een geschikte locatie voor een bijkomende hondenloopweide. We zetten de sterilisatie van zwerfkatten verder.
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MENEN
ONDERNEMENDE
GRENSSTAD
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 pakt de leegstand in het centrum
aan met een krachtig premiestelsel en een
duidelijk afgebakend kernwinkelgebied
Team 8930 maakt werk van een
klantvriendelijk een eenvoudig parkeerbeleid
Team 8930 zet in op een gezellige sfeer en
een sterke beleving in de handelskern
Team 8930 maakt van Menen een echte
ondernemersvriendelijke stad
Team 8930 zet Menen toeristisch op de kaart
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MENEN IS EEN DYNAMISCHE HANDELSKERN
Wij pakken de leegstand in de centrumstraten kordaat aan. Met een
krachtig en doelgericht premiestelsel stimuleren wij ondernemers om leegstaande panden in te vullen en/of een nieuwe zaak
op te starten.Wij maken werk van een specifieke starterspremie en
een herlocalisatiepremie.
Wij stemmen het premiestelsel af op een duidelijk afgebakend
kernwinkelgebied om premies maximaal te laten renderen. Het
kernwinkelgebied omvat de kernen van Menen, Lauwe en Rekkem.
In overleg met eigenaars voegen wij kleine handelspanden samen
tot grotere panden en stimuleren wij wonen boven winkels. Wij
gaan gericht op zoek naar investeerders en zetten Menen in de
markt als interessante investeringsplek. Wij grijpen de Leiewerken
aan als momentum om ons stadscentrum een nieuw gezicht te geven.
Wij blazen de jaarlijkse evenementen zoals de Sint-Jansbraderie en
de Sinksenbraderie nieuw leven in. In de centrumstraten maken wij
werk van een gezellige sfeer en sterke uitstraling met acties
zoals muziek, kerstverlichting en commerciële aankleding.
Wij verenigen alle handelaars in het centrum, Lauwe en Rekkem
onder de overkoepelende handelsvereniging Shop & Beleef vzw.Wij
activeren klanten en bezoekers met een digitale cadeaubon en
integreren die in een digitale stadspas met tal van voordelen.
Wij geven horecazaken de mogelijkheid om heel het jaar door terrassen in te richten. Wij stimuleren een toegankelijke en kindvriendelijke horeca.
Wij zetten in op gerichte promotie naar Noord-Frankrijk en Wallonië met duidelijke communicatie. Wij werken nauw samen met
buurgemeente Halluin en organiseren grensoverschrijdende
commerciële evenementen en acties.

MENEN IS EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJKE
STAD
Wij koesteren onze lokale ondernemers en maken werk van een
vlotte en klantvriendelijke dienstverlening. Ondernemers
beschikken over één vast aanspreekpunt bij de stad voor advies en
ondersteuning. Aanvragen behandelen wij steeds binnen een redelijke termijn.
Wij hebben speciale aandacht voor jonge startende ondernemers
en doorstartende ondernemers. Elke nieuwe onderneming voorzien wij proactief van alle nuttige informatie en ondersteuning.
Jaarlijks organiseren wij een onthaalmoment voor onze nieuwe ondernemers op het stadhuis.
Wij stimuleren kleinschalige ambacht in het stadscentrum
als volwaardig alternatief voor detailhandel of horeca. Wij maken
verder werk van reconversie van oude, verlaten of onbenutte bedrijfssites.Wij promoten onze bedrijven actief als economische ambassadeurs en erkennen hun bijdrage aan ons lokaal economisch
weefsel.

MENEN IS EEN TOERISTISCHE TREKPLEISTER
Wij zetten Menen, Lauwe en Rekkem op de kaart als toeristische
trekpleisters. Wij voeren regelmatige en actieve promotie
over onze toeristische arrangementen. Wij lanceren een digitale
wandel- en loopapplicatie die toeristische beleving en sport verbindt.
We zetten in op slimme ‘smart-city’ toepassingen om inwoners en bezoekers op de hoogte te brengen van evenementen en
acties.
Wij zoeken proactief naar nieuwe toeristische opportuniteiten.Wij leggen systematisch de link tussen toerisme en horeca met
horeca ambassadeurs. Wij promoten actief onze streekproducten
door die steevast aan te bieden op stedelijke recepties en evenementen.
Wij zetten verder in op een nauwe samenwerking met onze
buurgemeenten binnen de cluster Toerisme Grensleie. Wij evalueren regelmatig het aanbod en durven te innoveren met nieuwe
concepten.

Wij zetten in op de verduurzaming van onze bedrijventerreinen. In overleg met de bedrijven activeren wij on(der)benutte percelen en streven wij naar een duurzaam en efficiënt ruimtegebruik.
Wij streven naar een kwalitatieve inrichting van de grensovergang
in Rekkem.
Het nieuw bedrijventerrein Menen-Wervik kan er enkel maar komen met bijzondere aandacht voor haar landschappelijke
inkleding. De effectieve realisatie van Menen-Wervik zal daarom
rekening houden met de noden van de omwonenden rond mobiliteit, luchtkwaliteit en groenbuffering.
Wij erkennen land- en tuinbouwers als een sterke partner voor het
onderhoud en behoud van de open ruimte. Wij stimuleren de
verkoop van lokale landbouw- en streekproducten in onze lokale
handels- en horecazaken.
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MENEN STAD OP
MENSENMAAT
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 bouwt de digitale
dienstverlening verder uit
Team 8930 investeert in een moderne en
dynamische stadsorganisatie
Team 8930 durft als stad te investeren en
zoekt actief naar subsidies
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MENEN DIGITAAL

MENEN DURFT INVESTEREN

Team 8930 zet stevig in op een digitale transformatie binnen de
stad. Zo willen we niet alleen in een efficiënte dienstverlening voorzien, maar verzekeren we ook een vlotte interne werking. Daarom
bouwen we het online portaal van de stad verder uit zodat
documenten de burger volgen in plaats van omgekeerd.

Team 8930 gaat resoluut voor een doorgedreven en efficiënt financieel beleid.

We omarmen de mogelijkheden die de digitalisering ons biedt,
maar hebben ook de nodige aandacht voor de uitdagingen die dit
met zich meebrengt. We maken iedereen wegwijs in de digitale samenleving en dienstverlening.

MENEN IS EEN MODERNE EN DYNAMISCHE
ORGANISATIE

We willen een gezond financieel beleid voeren met durf en daadkracht om te investeren. We maken gebruik van het positief investeringsklimaat en waken erover om verantwoord om te gaan met
publieke middelen. We verhogen de belastingen niet.
Het verleden hebben we, maar de toekomst kunnen we samen maken. Wie kijkt naar onze stad, ziet dat investeringen noodzakelijk
zijn. We durven in onze stad te investeren. We spreken alle mogelijke subsidiekanalen aan.

Team 8930 wil van onze stad een moderne, slagkrachtige, en klantgerichte organisatie maken met tevreden werknemers die trots
zijn om voor onze stad te werken. We investeren in mensen en
zetten in op flexibel werken zodat onze werknemers meer vrijheid
genieten en een goede woon-werk balans kunnen nastreven.
We voorzien ook een belangrijk luik welzijn op het werk. We
zorgen ervoor dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten met
hun talent, en de nodige steun en waardering krijgen van hun leidinggevenden en collega’s. Via coaching en opleidingen kunnen
medewerkers zich blijven ontwikkelen. Zo creëren we gedreven
en resultaatgerichte medewerkers die samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. We weten wat er leeft op de werkvloer,
staan open voor suggesties van onze medewerkers, en streven een
constructief sociaal overleg na. We geven onze medewerkers de
kans om te sporten tijdens de middagpauze.We zetten in op fietsgebruik voor het woon-werk verkeer en tijdens verplaatsingen in
dienstverband.
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TOEGANKELIJK
EN PARTICIPATIEF
MENEN
ONZE PRIORITEITEN:
Team 8930 creëert één centraal meldpunt
voor alle Menenaars
Team 8930 pakt uit met een gloednieuwe
huisstijl voor Menen
Team 8930 bouwt systematisch aan een
positief imago voor Menen
Team 8930 lanceert een burgerbudget in de
wijken
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EEN TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING
VOOR IEDEREEN

dienstverlening en zorgen voor verbinding en herkenbaarheid van
onze stad.

Wij willen een kwalitatieve dienstverlening aanbieden waar
klantvriendelijkheid centraal staat. Al onze inwoners krijgen
steevast een antwoord op hun vragen. Elke burger weet duidelijk
bij wie of waar hij terechtkan met zijn vragen.We onderzoeken hoe
wij de traditionele loketfunctie kunnen vervangen met een breed
en laagdrempelig onthaal dat de burgers op afspraak helpt. Zo
helpen we mensen die tijdens de openingsuren niet vrij zijn en beperken we de wachtrijen tot een minimum.

Team 8930 wil meer investeren in de mogelijkheden van visuele
media. Eigentijdse communicatie via interne en externe kanalen
en via sociale media moet meer gebaseerd zijn op videomateriaal.

We zetten prioritair in op de creatie van een centraal meldpunt
voor onze inwoners. Via het platform kunnen inwoners bijvoorbeeld rechtstreeks laten weten waar het voetpad in slechte staat is
of waar er zwerfvuil rondhangt. Zo bereiken opmerkingen snel de
bevoegde diensten en verzekeren we ook een correcte opvolging
en terugkoppeling.
Via het meldpunt kunnen we probleemsituaties ook snel detecteren en verlagen we ook de administratieve werklast. We onderzoeken de mogelijkheden om van deze toepassing een heuse stadsapplicatie te maken in samenwerking met alle diensten in de stad.
We bouwen de website en het e-loket van de stad verder uit.
Samen met het centrale meldpunt zal zoveel mogelijk informatie op
eender welk moment raadpleegbaar zijn. Daarnaast breiden we de
dienstverlening in Lauwe en Rekkem uit.

EEN STERKE EN HELDERE COMMUNICATIE
Team 8930 maakt ook werk van een vernieuwde identiteit voor
onze stad Menen. We investeren verder in het positief imago van
onze stad, vetrekkende vanuit de eigenheid en de troeven van het
mooie Menen, Lauwe en Rekkem.
Wij geven de huisstijl van Menen een eigentijdse invulling met een
specifieke identiteit voor de integratie van stad en OCMW. Wij
passen die huisstijl consequent toe doorheen de organisatie en

Team 8930 zet in op transparante communicatie met de bewoners van Menen, Lauwe en Rekkem. We spreken klare taal zodat
de lezer of luisteraar snel mee is en de boodschap duidelijk overkomt. We vernieuwen de Leiedraad en we versterken onze communicatie in het straatbeeld. Team 8930 wil klantvriendelijkheid en
digitale dienstverlening verder versterken.

SAMEN DE STAD MAKEN
Team 8930 maakt van participatie een van haar speerpunten.
Onze stad maken doen we namelijk niet alleen. We willen samen
met alle inwoners en overige partners aan de slag om tot een zo
goed mogelijk resultaat voor iedereen te komen. Een stad wordt
gedragen en gemaakt door zijn inwoners. We hebben hierbij ook
aandacht voor de moeilijk te bereiken doelgroepen (ouderen, jongeren, kwetsbare gezinnen, …).
Het schepencollege wil regelmatig naar de buurten en bewoners stappen. Onder het motto buurten aan de beurt willen wij
niet alleen het nieuwe beleidsprogramma voorstellen, maar vooral
ook luisteren naar de ideeën, suggesties, en bezorgdheden van onze
inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige manier. Onze inwoners kennen hun buurt immers als de beste. We bekijken alle
suggesties en onderzoeken hoe die kunnen worden opgenomen
in ons beleidsplan. Over dit alles willen we op een transparante
manier terugkoppelen.
Op de gemeenteraad hebben we een vragenhalfuurtje voorzien
zodat bewoners zich rechtstreeks tot het schepencollege kunnen
richten. Onze adviesraden moderniseren en verstevigen we waar
mogelijk. Adviesraden mogen geen exclusief domein van de politiek
zijn. Zo hebben we ook aandacht voor de niet-georganiseerde

inwoners en streven wij naar zo representatief mogelijke adviesraden. We zoeken ook naar innovatieve samenwerkingsverbanden met onze inwoners en externe actoren.
De jeugd is onze toekomst, en dat komt goed uit want Menen is
bij uitstek een jeugdige stad. We betrekken actief jongeren rond actuele thema’s zoals het klimaat en installeren een kindergemeenteraad. Op deze manier kunnen de kinderen en jongeren van onze
stad ons blijvend verrassen met creatieve ideeën.
We experimenteren ook graag met een burgerbudget. Met een
specifiek budget kunnen de inwoners van Menen, Lauwe, Rekkem
zelf een voorstel doen die een meerwaarde kan bieden voor hun
buurt. Zo stimuleren wij burgers om zelf ideeën voor te stellen en
versterken wij het sociale weefsel in onze wijken.

MENEN IS EEN VENSTER OP DE WERELD
Wij willen onze stad ook internationaal positioneren. Zo leveren
wij een positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Agenda 2030) die een inspiratiekader voor ons beleid vormen. Innovatieve voorbeelden in
Noord-Zuid en Europees verband kunnen inspiratie bieden voor
de goede werking van onze stad.
Verder ondersteunen we de lokale werkingen van organisaties
die in onze stad actief zijn rond het Noord-Zuidthema. We informeren en sensibiliseren onze inwoners - en in het bijzonder
onze scholen, jeugd- en socio-culturele verenigingen - over internationale uitdagingen en samenwerking. We geven projecten in het
globale Zuiden waar Menenaars bij betrokken zijn een duwtje in
de rug, en ondersteunen onze lokale en faire deeleconomie.
Samen met de Wereldraad trekken we voluit de kaart van fair
trade en lokale duurzame voeding.We streven ernaar om onze
score op de Fair-O-Meter te verbeteren.
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CONTACT
KABINETSMEDEWERKERS TEAM 8930
Arne Allosserie
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 52 94 10
GSM 0475 21 38 61
arne.allosserie@menen.be
Simon Callewaert
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 52 92 43
GSM 0473 22 27 28
simon.callewaert@menen.be
Stanislas Masureel
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 52 92 31
GSM 0478 51 43 49
stanislas.masureel@menen.be
Team 8930 bestaat uit (vlnr) Griet Vanryckegem, Kasper Vandecasteele (vervangt na 3 jaar Herman Ponnet), Mieke Syssauw, Renaat Vandenbulcke, Patrick
Roose, Eddy Lust, Angelique Declercq, Tom Vlaeminck (voorzitter Gemeente- en OCMW-raad), Herman Ponnet en Virginie Breye.

