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In oktober was het drie jaar geleden dat 
we naar de stembus trokken om een nieuw 
stadsbestuur te kiezen. Over drie jaar krijgt 
u als kiezer opnieuw de kans om uw oordeel 
uit te spreken. We zijn dus halfweg. Tijd om 
een voorlopige balans op te maken. 

Open VLD maakt een tussentijdse balans
WE ZIJN HALFWEG

Open VLD is in de nieuwe bestuurs-
ploeg gestapt met de ambitie om 
onze stad aantrekkelijker te maken. 
De uitdagingen waren en zijn erg 
groot. Samen met de coalitiepart-
ners werd de strijd aangegaan tegen 
de verloedering van onze binnen-
stad, tegen leegstand en verkrotting, 

voor een betere sociale mix, voor een 
stad waarin méér jonge tweeverdie-
nersgezinnen hun thuis vinden, voor 
een heropleving van het winkelcen-
trum, voor méér veiligheid, en voor 
gezonde stadsfinanciën.

Het zijn allemaal zaken die niet met 
één vingerknip veranderd worden. 
Vaak betekent het moeilijke keuzes 
maken. Besparen, méér doen met 
minder middelen, de stad actiever 
maken, vergt een nieuwe mentali-
teit bij iedereen. Bij de politici, bij de 
stads- en OCMW-medewerkers die 
het beleid mee gestalte helpen geven, 
en bij de bevolking zelf.

Toch oogt het voorlopig resultaat na 
drie jaar zeer goed.

In deze Burgerkrant vindt u een be-
knopt overzicht van wat we intussen 
gerealiseerd hebben. Dit overzicht is 
niet volledig – er zit nog veel in de pijp-
lijn –, maar het toont aan dat we goed 
op weg zijn om Menen, Lauwe en Rek-
kem een nieuw gezicht te geven.

Open VLD 
wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar!

De Schepenen, provincie-, gemeente- en OCMW-raadsleden, en 
de bestuursleden van Open VLD afdeling Menen wensen u allen 
prettige feestdagen en een uitstekend 2016.

In een periode waarin terreur en aanslagen ons dagelijks leven 
dreigen te ontwrichten, beseffen we des te meer hoe belangrijk 
vrede en veiligheid zijn. In een periode waarin mensen op de 
vlucht slaan voor leed en onheil in eigen land, beseffen we des 
te meer hoe goed we het hebben in Europa. Op een moment dat 
iemand ziek wordt of overlijdt in onze eigen kring, beseffen we 
des te meer hoe belangrijk gezondheid is.

Dat is wat we jullie allen toewensen: vrede, veiligheid, welvaart 
en gezondheid. En dat we Menen, Lauwe en Rekkem in 2016 
terug een stap dichter mogen brengen bij de aantrekkelijke stad 
die we willen worden.

Michel Ponseele, 
Voorzitter Open VLD Menen.

De taxshift, wat heeft die voor u als werknemer, werkgever 
of gepensioneerde in petto en wat betekent dat concreet? 
Op pagina 4 geven we u een overzicht van de belangrijkste 
fi scale en sociale maatregelen. 

Op 1 december treden ook de fl exijobs in voege, we zetten 
alles nog eens op een rijtje op pagina 5.
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Meer jobs, minder lasten
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•	 De	dossiers	werden	geopend	om	een	
nieuwe	sportzaal	te	bouwen	in	Menen	en	
in	Lauwe.

•	 Verschillende	sportaccomodaties	werden	
de	voorbije	jaren	vernieuwd	of	hersteld.

•	 Drie	mobiele	petanqueterreinen	werden	
aangekocht.

•	Met	Grensloop	werd	een	jaarlijks	nieuw	
sportevenement	in	het	leven	geroepen	
dat	onze	stad	in	de	kijker	plaatst.

Nieuwe kansen voor sportbeleving

•	Op	meerdere	plaatsen,	onder	meer	in	de	wijk	“De	Barakken”,	
werden	camera’s	met	nummerplaatherkenning	geplaatst,	
zodat	aan	de	grens	een	cameraschild	tot	stand	kwam.

•	 De	politiediensten	voeren	beduidend	méér	controles	uit	in	
Menen,	Lauwe	en	Rekkem.

•	 Er	kwamen	camera’s	aan	het	zwembad,	en	er	komen	er	
	 verder	nog	aan	CC	De	Steiger,	op	de	industriezone	Grensland	
en	aan	het	station.

Onze stad wordt veiliger

•	 Schepen	Tom	Vlaeminck	liet	de	premies	voor	
renovatie	van	woningen	grondig	herzien,	zodat	
jonge	mensen	aangemoedigd	worden	om	hun	
woning	te	verbeteren.	Een	slooppremie	werd	
ingevoerd,	en	de	premie	om	van	twee	wonin-
gen	één	te	maken	werd	verdubbeld.

•	 Door	het	inzetten	van	opgeleide	medewerkers	
worden	de	woningen	intensief	gescreend	op	
hun	kwaliteit.

•	 In	samenwerking	met	Leiedal	werd	een	rollend	
fonds	opgericht	om	leegstaande	en	verwaar-
loosde	woningen	op	te	kopen.

•	 Een	kwaliteitslabel	voor	huurwoningen	werd	in	
het	leven	geroepen.

•	 Het	dossier	“Paulientjes”	(het	oud	klooster	aan	
de	Ieperstraat)	werd	uit	het	slop	gehaald,	en	
resulteert	in	een	mooi	project	voor	27	nieuwe	
woningen.

Betere woningen en nieuwe woongelegenheden
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Een écht sociaal beleid

•	Op	het	stadhuis	werd	de	dienst	lokale	economie	uitgebouwd,	
ten	dienste	van	alle	zelfstandigen	in	onze	stad.

•	 De	actie	“Shop	&	Beleef”,	opgezet	onder	impuls	van	Schepen	
Eddy	Lust,	is	elke	keer	een	groot	succes,	en	werd	zelfs	
bekroond.	Het	stimuleert	de	mensen	om	te	shoppen	in	eigen	
stad,	en	zet	onze	winkelzaken	op	creatieve	wijze	in	de	kijker.	
De	cadeaubons	zijn	een	overweldigend	succes.

•	 Sinds	de	wekelijkse	markt	naar	de	voormarkt	werd	verplaatst	
kreeg	hij	een	nieuwe	impuls.

•	 Een	nieuw	reglement	beperkt	het	aantal	tabakswinkels.
•	 Een	centrummanager	werd	aangesteld	die	een	studie	afgeleverd	
heeft	om	het	centrum	van	Menen	aantrekkelijker	te	maken	voor	
shopping.	Deze	studie	heeft	geleid	tot	de	beslissing	om	een	
studie	tot	heraanleg	van	de	Grote	Markt	aan	te	vatten.

•	 Een	subsidiedossier	is	in	opmaak	om	het	bedrijventerrein	LAR	
te	revitaliseren.

•	 Het	nieuwe	bedrijventerrein	LAR-Zuid	wordt	eindelijk	ontwikkeld.
•	 In	Lauwe	wordt	de	site	Bramier	ingericht	als	KMO-zone.
•	Op	het	bedrijventerrein	Menen-Oost	zijn	alle	percelen	kleiner	
dan	5.000	m2	verkocht.

•	 Het	eerste	deel	van	het	nieuwe	woonzorgcentrum	Andante	
werd	in	gebruik	genomen.	Het	tweede	deel	is	aanbouw.	De	
bouw	van	het	nieuwe	woonzorgcentrum	Ceres	te	Lauwe	wordt	
binnenkort	opgestart,	wat	heel	belangrijk	is	voor	Open	VLD.	
Het	bezigheidshuis	Claude	Vancoillie	werd	in	gebruik	genomen.

•	 Zoals	in	het	hele	stadsbeleid	werden	de	fi	nanciën	van	het	
OCMW	gezond	gemaakt,	onder	meer	door	de	woonzorgcentra	
zoveel	mogelijk	zelfbedruipend	te	maken.	
Het	OCMW	past	bij	voor	wie	het	nodig	heeft,	dat	is	pas	écht	
sociaal.

•	Wie	aanklopt	bij	het	OCMW	en	hulp	verdient,	wordt	snel	en	
effi	ciënt	geholpen,	maar	wordt	tegelijk	geactiveerd	om	zo	snel	
mogelijk	terug	op	eigen	benen	te	kunnen	staan.	
Dit	beleid	krijgt	mee	gestalte	door	onze	raadsleden	Marleen	
Becarren	en	Rik	Carpentier.

Wij stimuleren wie wil ondernemen
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NATIONAAL
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Plaats voor jongeren in onze stad

Een onthaalvriendelijke stad

•	Met	de	invoering	van	het	Diftarsysteem	op	het	containerpark	te	
Menen	werd	een	belangrijke	stap	voorwaarts	gezet	in	het	selec-
tief	inzamelen	van	huisvuil.

•	 De	leefomgeving	wordt	gemonitord	en	onderzoeken	werden	
uitgevoerd,	zoals	het	eierenonderzoek	en	zoals	de	lopende	
PAK-studie.

•	Onze	stad	kreeg	nieuwe	openbare	groene	ruimte	aan	de	Noord-
kaai.	De	Poel	werd	voorzien	van	een	nieuwe	vogelwand	en	
afsluiting.

•	 Voor	het	eerst	in	onze	stad	zitten	burgers,	bedrijven	én	overhe-
den	samen	rond	de	tafel	om	de	bevolking	te	betrekken	bij	het	
uitstippelen	van	het	milieu-	en	gezondheidsbeleid.	Een	meld-
punt	werd	opgestart.

•	We	openden	de	grootste	hondenloopzone	van	de	provincie	in	
het	Preshoekbos	te	Lauwe	(3,2	ha).

•	Met	het	masterplan	is	de	stad	voorbereid	op	de	werken	aan	de	Leie-
boorden	en	werden	belangrijke	structuren	en	een	toekomstvisie	voor	
onze	stad	uitgetekend.

•	 Dank	zij	de	ontvoogding	van	de	stad	zorgde	Schepen	Mieke	Syssauw	
er	voor	dat	een	bouwvergunning	sneller	kan	afgeleverd	worden.

•	Met	“Lauwe	aan	de	Leie”	krijgt	Lauwe	een	belangrijke	ontwikkeling	
voor	wonen	aan	het	water	en	in	een	groene	omgeving,	alsook	een	
nieuw	ontmoetingscentrum.

•	 De	stad	bouwde	een	nieuwe	brandweerkazerne	en	de	zaal	Barthel	in	
Rekkem.

•	 De	verkoop	van	de	politiekazerne	en	de	Veemarkt	bracht	geld	op	voor	
de	stadskas,	en	maakte	nieuwe	investeringen	mogelijk.

•	 De	loketten	van	de	burgerlijke	stand	
op	het	stadhuis	te	Menen	zijn	nu	
ook	op	zaterdag	open.	Dat	was	een	
speerpunt	uit	het	verkiezingspro-
gramma	van	Open	VLD.

•	 Het	gebruik	van	de	Nederlandse	taal	
bij	de	stads-	en	OCMW-diensten	
wordt	aangemoedigd.

Zorg voor onze leefomgeving

Een fraaier stadsbeeld

•	Onze	jonge	gemeenteraadsleden	Jolien	
Vanlangendonck	en	Tommy	Porte	
konden	bekomen	dat	aandacht	besteed	
wordt	aan	een	versterkt	jeugdbeleid.

•	 Park	Ter	Walle,	het	nieuwe	
ontmoetingscentrum	voor	de	jongeren,	
krijgt	gestalte.	De	plannen	werden	
aangepast	en	intussen	goedgekeurd,	
en	de	werken	gaan	binnenkort	van	
start.
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OOK	ONS	
PROVINCIEBESTUUR 
DRAAGT	EEN	BELANGRIJK	
STEENTJE	BIJ!
Onbekend is onbemind. Het is soms 

al te waar als het over de provincie 
gaat. Toch werkt het provinciebestuur 
hard. Ook ons provincieraadslid Martine 
Vanryckeghem maakt een tussentijdse 
balans op na drie jaar beleid.

Mensen kennen de provincie vooral 
door de provinciale domeinen en het 
blauwgroen netwerk dat tal van mo-
gelijkheden biedt om de fietsen, te 
wandelen, te lopen en te spelen. Zo 
kreeg de Kezelbergroute een grondi-
ge facelift. In Bergelen (Wevelgem) is 
er een heus avonturenparcours aan-
gelegd en werden diverse zandspeel-
toestellen geïnstalleerd.

In 2014 ging het culturele herden-
kingsprogramma “GoneWest” van 
start. Gedurende vijf jaar wordt de 
Eerste Wereldoorlog herdacht via 
dans, theater, muziek, literatuur en 
beeldende kunst. Velen zullen zich 
het “lichtfront” herinneren waarbij 
10.000 mensen met fakkels de front-
lijn oplichtten.

Onderwaterzetting was niet alleen 
actueel omwille van de herdenking 
van de IJzerslag, maar jammer ge-
noeg ook omwille van de waterover-
last. De provincie beheert 3.653 km 
onbevaarbare waterlopen en moet 
daarbij ook infrastructuurwerken 
uitvoeren voor de waterbeheersing op 
haar grondgebied.

Op vlak van ruimtelijke ordening is 
een zeer belangrijke taak weggelegd 
voor de provincie. Voor ons grond-
gebied werden volgende Provinciale 
Ruimtelijke UitvoeringsPlannen op-
gemaakt:

- PRUP Autohandelslint N32 met 
verordenende voorschriften voor 
autohandelszaken langs de baan 
Menen-Roeselare

- PRUP Afbakening Kleinstedelijk 
Gebied Menen waarin keuzes zorg-
vuldig worden afgewogen, zoals het 
vrijwaren van de resterende open 
ruimte tegenover het creëren van 
plaats voor woningen, het stimule-
ren van economische activiteit, en-
zomeer.

De Provinciale Ontwikkelingsmaat-
schappij West-Vlaanderen (POM) 
versterkt het ondernemerschap dat zo 
typerend is voor onze provincie. West-
Vlaanderen is ook de landbouwpro-
vincie bij uitstek. Bij Inagro te Beitem 
kan elke landbouwer terecht voor ad-
vies en persoonlijke begeleiding. Met 
onderzoek naar nieuwe teelten en 
technieken is Inagro een innoverende 
kracht in de sector.

Het provinciebestuur besteedt verder 
aandacht aan de mobiliteit, ook voor 
de schoolgaande jeugd. Een reeks 
schoolfietsroutekaarten werd voor-
gesteld. De kaarten bevatten tips en 
plannetjes met de beste routes voor de 
leerlingen van de eerste graad. Deze 
kaarten bestaan reeds voor 24 ge-
meenten, o.a. ook reeds voor Menen, 
ze zijn gratis en via school of online 
aan te vragen.

Tot slot steunt de Provincie op ver-
schillende beleidsdomeinen initi-
atieven van derden via toelagen of 
samenwerkingsprojecten. Zo besliste 
de deputatie in haar zitting van 2 juli 
laatstleden om mee te investeren in 
de nieuwe turnhal ‘Ter Leie’ in Lauwe 
in dit voor maar liefst 400.000 euro. 
Gymzaal ‘Ter Leie’ bleek te klein om 
de groei van de sportgroep ‘Vaste 
Vuist’ te volgen. De uitbouw van de 
nieuwe turnhal is voorzien voor het 
voorjaar van 2016. 

Vanaf 2017 zullen de provincies, ten 
gevolge van het Vlaams Regeerak-
koord, niet langer bevoegd zijn voor 
cultuur, welzijn, sport en jeugd. Die 
bevoegdheden zullen overgeheveld 
worden naar de steden en gemeen-
ten, of naar de Vlaamse overheid. De 

Martine Vanryckeghem

provincies blijven wel bevoegd voor 
grondgebonden materies zoals de 
ruimtelijke ordening.

Wat het PRUP Menen-West betreft, 
dat dit jaar door de Raad van State 
werd teruggefloten, wordt een nieuwe 
plan-Mer procedure opgestart omdat 
de provincie de nood aan ruimte voor 
bedrijven ten volle erkent. De pro-
cedure voor het eigenlijke PRUP zal 
dan voor het najaar van 2016 zijn.

De provincie zal zich blijvend inzet-
ten op een beleid dicht bij de mensen, 
zo besluit provincieraadslid Martine 
Vanryckeghem.
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ONzE mENSEN

Eddy Lust
Eerste	Schepen,	Schepen	van	Locale	
Economie,	Ondernemen	en	Sport
T	0475	85	91	69

Marleen Becarren
OCMW-raadlslid
0476	26	01	68

Tom Vlaeminck
Schepen	van	Huisvesting,
Patrimonium,	AGB	en
Stadskernvernieuwing
T	0476	20	12	39

Mieke Syssauw
Schepen	van	Ruimtelijke	Ordening,	
Milieu	en	Dierenwelzijn
T	0478	95	85	33

Martine Vanryckeghem
Provincieraadslid
0497	55	82	73

Tommy Porte
Gemeenteraadslid
fractieleider
T	0479	50	54	64

Jolien
Vanlangendonck
Gemeenteraadslid
T	0477	62	22	88

Rik Carpentier
OCMW-raadslid
0475	33	12	98

Open VLD nodigt u uit
 Zondag 24 januari 2016 om 11 uur

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Open VLD Menen
In het cafetaria van Herman & Vandamme

Bruggestraat 517 - 519 | 8930 Menen

Met verwelkoming door 
Michel Ponseele, voorzitter 
Open VLD afdeling Menen 
en toelichting bij het 
Open VLD-beleid in Menen, 
Lauwe en Rekkem door 
fractieleider Tommy Porte.

Iedereen welkom.  
We wensen elkaar een gelukkig en 

succesvol 2016 toe, 
met een hapje en een drankje.


