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Het is goed dat mensen de kans krijgen om hun 
mandatarissen regelmatig te bevragen over het 
beleid, over wat ondernomen wordt door het 
stadsbestuur, of wat nog gedaan moet worden.

VRAAG HET AAN UW MANDATARISSEN VAN OPEN VLD MENEN-LAUWE-REKKEM !

In dit nummer van de Burger-
krant van Open VLD geven enkele 
bestuursleden van de afdeling het 
voorbeeld. Zij hebben hun vragen 
opgestuurd aan de drie Schepe-
nen, de twee OCMW-raadsleden 
en het Provincieraadslid van 
Open VLD Menen. Het zijn spon-
tane en oprechte vragen, over wat 
hen beroert of over wat zij horen 
bij de bevolking. Op de volgende 
pagina’s vindt u de antwoorden.

Hoe zorgen we voor een BETERE STAD?

eddy.lust@menen.be
mieke.syssauw@menen.be
tom.vlaeminck@menen.be
rik.carpentier@eunomia.be
marleenbecarren@gmail.com 
martinevanryckeghem@telenet.be 

tom.vlaeminck@menen.be

Maar u kan zelf ook, als inwoner 
van Menen-Lauwe-Rekkem, 
uw vragen richten 
aan onze mandatarissen. 
Stuur een e-mail naar:

De mandatarissen, de voo� itter 
en het bestuur wensen iedereen 

een schitterend en g� ond 
2017 toe!

OPEN VLD 
MENEN - LAUWE - REKKEM Jolien Vanlangendonck, gemeenteraadslid: 

“Als Open VLD zijn we uiteraard gelukkig met de vermindering van de personenbelasting die alle Belgen de komende 
jaren zullen genieten. Maar deze taxshift bezorgt de gemeenten wel minder inkomsten. Komen de grote investerin-
gen die voor deze legislatuur gepland waren, niet in het gedrang daardoor?”

Eddy Lust, Eerste Schepen: “Hoewel de taxshift onze stad de komende 3 jaar gecumuleerd zo’n 
1,5 miljoen euro kost, kan ik gelukkig bevestigen dat de geplande investeringen niet in het 
gedrang komen. Dat hebben we uitsluitend te danken aan het feit dat, mede op vraag van 
Open VLD, de stadsfinanciën bij het begin van de legislatuur grondig gesaneerd werden, door 
het inperken van personeels- en werkingsuitgaven. Zonder de belastingen te verhogen kregen 
we de financiën onder controle en hebben we ruimte kunnen scheppen voor een reeks grote 
werken. Zoals de woonzorgcentra Andante in Menen en Ceres in Lauwe, de polyvalente zaal 
Park ter Walle, de polyvalente zaal Barthel in Rekkem, en de geplande bouw van het nieuwe 
ontmoetingscentrum in Lauwe.”

ALLE GEPLANDE WERKEN GAAN DOOR
ondanks minder belastingsontvangsten
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Tommy Porte, gemeenteraadslid: “Shop 
& Beleef is een succes. Hoe loopt het met de 
cadeaubonnen? En staan er nog nieuwe initi-
atieven op stapel om Menenaars er toe aan te 
sporen om te winkelen in eigen stad?”

Eddy Lust, Eerste Schepen: “De ca-
deaubonnen zijn inderdaad een 
groot succes; op dit moment zijn er 
reeds voor 200.000 euro aan de man 
gebracht. Het is een belangrijke sti-
mulans om de mensen te doen shop-
pen in eigen stad. Het is tevens een 
goeie cadeautip voor deze Kerst- en 
nieuwjaarsdagen. Het is mijn diepe 
overtuiging dat je de klok niet meer 
kan terugdraaien en hetzelfde soort 
winkelaanbod mag verwachten als 
30 of 40 jaar geleden. Mensen shop-
pen tegenwoordig op een heel ande-
re manier. Wél moeten we inzetten 
op een gezellige en toeristische stad 
waar alles te krijgen is, gekoppeld 
aan een mooi horeca-aanbod. Ons 
mooi patrimonium, onze historische 
achtergrond en de nabijheid van de 
Leie zijn belangrijke troeven die we 
hierbij moeten inzetten.”

Yvan Stichelbaut, bestuurslid Open Vld: 
“Wat kan het stadsbestuur nog méér on-
dernemen om leegstand van winkels te ver-
mijden? Etalages met kringloopspullen en 
outletwinkels maken het centrum toch niet 
aantrekkelijker om te kopen shoppen?”
Eddy Lust, Eerste Schepen: “We mogen 
onze eigen stad ook niet onderwaar-

deren: Vlaamse en provinciale stu-
dies hebben aangetoond dat Menen 
onder het gemiddelde scoort inzake 
leegstand van winkels in vergelijking 
met andere gemeenten en steden. Dit 
neemt niet weg dat we alles doen om 
de storende leegstand tegen te gaan. 
Zo proberen we door het visualiseren 
van de databank “OnderMenen” de 
leegstaande panden in het centrum 
een nieuwe bestemming te geven, 
waarbij handelaars deze panden 
kunnen huren aan een zeer voordelig 
tarief. Ieder pand is gepersonaliseerd 
en zo kent de geïnteresseerde meteen 
de huurprijs en de oppervlakte. Het 
is beter dat we deze panden tijdelijk 
laten innemen door een start-up dan 
ze compleet te laten leeg staan en zo 
het stadsbeeld verstoren.”

Dries Defossez, bestuurslid Open Vld: 
“Wanneer worden de nieuwe sporthallen in 
Lauwe (Vaste Vuist) en Menen (Prefaxis) ge-
realiseerd?”
Eddy Lust, Eerste Schepen: “De bouw 
van de nieuwe sporthal in Lauwe 
kreeg extra vaart doordat de Provincie 
een subsidie van 400.000 euro toe-
stond. Begin volgend jaar starten de 
werken voor een volledige renovatie 
en gloednieuwe extra turnzaal. Voor 
de nieuwe volleybalzaal in Menen zijn 
de onderhandelingen lopende. De 
bestaande zaal voldoet niet meer aan 
de normen van onze tijd. Waar eerst 

geopteerd werd de huidige zaal met 
de grond gelijk te maken, onderzoe-
ken we nu de mogelijkheid om een 
nieuwe sporthal te bouwen aan Ter 
Linde.”

Cindy Willem, bestuurslid Open Vld: “Er is 
nood aan nieuwe industriezones. Komt er extra 
ruimte voor bedrijven, en dus voor tewerkstel-
ling in onze stad?”
Eddy Lust, Eerste Schepen: “Momenteel 
wordt er hard gewerkt aan de site-
Holcim aan het station in Lauwe. Sa-
men met Leiedal komt daar een nieu-
we KMO-ambachtelijke zone. We zijn 
ook heel tevreden met het deblokke-

ren van de transportzone LAR-Zuid, 
momenteel in volle aanleg. Het was 
Open VLD-Volksvertegenwoordiger 
Mercedes Van Volcem die voor de 
doorbraak zorgde in 2013, en drie jaar 
later zijn de infrastructuurwerken een 
feit. In totaal komt er op LAR-Zuid 
30 ha nieuwe ondernemingsruimte, 
waarvan 17 ha op grondgebied Menen.”

Toen Open VLD in 2013 toetrad tot het stadsbestuur kreeg de strijd te-
gen leegstand en verloedering van de woningen extra aandacht. 
Het centrum van Menen, waar de meeste noden zich voordoen, kreeg 
de hoogste prioriteit. Het is een werk van héél lange adem. Toch werpt 
het beleid van Schepen Tom Vlaeminck de eerste vruchten af.

Cindy Willem, bestuurslid Open Vld: “Welke initiatieven 
nam je om woningen te vernieuwen, buurten te verbeteren, en 
de verloedering van ons stadsbeeld aan te pakken?”
Tom Vlaeminck, Schepen: “Zodra ik aangesteld werd 
als Schepen werd de aanpak van de kwaliteit van 
de woningen inderdaad een topprioriteit. Onmid-
dellijk hebben we de stadspremies geëvalueerd en 
grondig bijgestuurd. Ook de huurwoningen wer-
den niet uit het oog verloren. Door de invoering 

SCHEPEN TOM VLAEMINCK    werkt aan een      FRAAIER STADSBEELD & NIEUWE INFRASTRUCTUUR

INZETTEN OP EEN                STAD

van kwaliteitspremies worden de huurwoningen 
systematisch gescreend op hun bewoonbaarheid. 
Waar vroeger premies werden toegekend zonder 
enige vorm van kwaliteitscontrole, is dit nu niet 
meer mogelijk. Het is logisch dat de mensen eerst 
hun comfort binnen in de woning verbeteren, 
maar het oog van de voorbijganger wil ook wat. 
Daarom zal de premie voor gevelrenovatie vanaf 
het nieuwe jaar verdubbelen.”

Jolien Vanlangendonck, gemeenteraadslid: “Belangrijk 
om de stad een nieuwe dynamiek te geven is een jonge en 
actieve bevolking. Wat werd concreet ondernomen om ons 
doel van Open VLD na te streven, namelijk méér jonge gezin-
nen naar Menen aan te trekken?”
Tom Vlaeminck, Schepen: “In het centrum van Me-
nen en in de Barakken krijgen jonge mensen die 
hun eerste woning vernieuwen een extra bonus 
bovenop de gebruikelijke premie. Maar het aan-
trekken van jonge gezinnen vergt méér dan huis-
vesting alleen. Blijvend inzetten en ondersteunen 
van activiteiten en cultuur in onze stad, zoals het 
festival Salto, Summer in Lauwe of Reckebilck, 
zijn broodnodig om onze stad opnieuw op de kaart 
te zetten bij het jonge volk. Ook het investeren in 
nieuwe sporthallen in Lauwe en Menen zorgt er-
voor dat de inwoners hun kinderen aan sport kun-
nen laten doen in eigen stad.”

g� ellige

Schepen Eddy Lust bij de infrastructuurwerken voor LAR-Zuid



Schepen Tom Vlaeminck 
bij Park Ter Walle in aanbouw
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Tommy Porte, gemeenteraadslid: “Welke acties worden 
ondernomen om sluikstorten en zwerfvuil tegen te gaan? 
Wordt er naast sensibilisering ook repressief opgetreden?” 
Mieke Syssauw, Schepen: “Gemeenschapswachten 
en vaststellers zijn dagelijks op pad om meldingen 
op te maken en door te geven. Recent werden 20 
ambtenaren van de stad opgeleid tot vaststeller. 
De stad heeft tevens een mobiele camera aange-
kocht om in te zetten op “hot spots”. Verder onder-
zoeken we samen met de OVAM de aard en de sa-
menstelling van het sluikstorten op verschillende 
plaatsen in de stad, en de kostprijs en de hoeveel-
heid zwerfvuil en sluikstorten van het jaar 2015. 
Onderzoekers volgen ook de opruimploeg van de 
Groene ridders en testen een app voor de registra-
tie van sluikstort. De stad stelde zich kandidaat en 
werd geselecteerd door OVAM voor het coaching 
traject rond zwerfvuil en sluikstorten. “

Cindy Willem, bestuurslid Open Vld: “Welke grote pro-
jecten zitten in de pijplijn inzake ruimtelijke ordening? Vaak 

hebben de plannen grote impact op de buurt ; wordt er vol-
doende aandacht besteed aan overleg en communicatie met 
de bevolking?”
Mieke Syssauw, Schepen: “Momenteel is het ruim-
telijk uitvoeringsplan Tyber in opmaak. Het ruim-
telijk uitvoeringsplan Lauwe Stationsomgeving is 
net afgerond. Beide plannen voorzien de nodige 
ruimte om te ondernemen in Menen en Lauwe. 
Aan de oude Tybersite wordt een nieuwe invulling 
gegeven. Ook het Barakkenpark is een belangrijk 
project dat op de agenda staat. Verder wordt de 
omgeving van het ziekenhuis AZ DELTA volledig 
opnieuw aangelegd. Informatie aan omwonenden 
of de burgers is belangrijk. Vandaar dat bij mili-
euvergunningen klasse I telkens een informatie-
vergadering wordt georganiseerd. Overleg werkt 
langs twee kanten: enerzijds is het voor de aan-
vrager belangrijk de bezorgdheden en problemen 
van de omwonenden te kennen, anderzijds is het 
belangrijk dat omwonenden of burgers de juiste 
informatie omtrent de aanvraag ontvangen.”

Jolien Vanlangendonck, gemeenteraadslid: “Ja, maar 
zo worden mooie plannen soms op de lange baan geschoven 
door het verzet van één iemand !”
Mieke Syssauw, Schepen: “Het kan inderdaad dat 
grote of belangrijke projecten door één persoon 
worden geblokkeerd. De wet voorziet nu eenmaal 
dat bij bouwaanvragen bezwaren kunnen worden 
ingediend en beroep kan worden aangetekend. Als 
iemand onredelijke of oneerlijke motieven heeft is 
dit inderdaad demotiverend.”

Yvan Stichelbaut, bestuurslid Open Vld: “Wanneer is de 
voltooiing voorzien van de Holcimsite en Lar-Zuid?”

Mieke Syssauw, Schepen: “Voor LAR-zuid werd een 
privé-ontwikkelaar gevonden die de gronden aan-
kocht. Momenteel zijn de infrastructuurwerken in 
uitvoering, de wegenis en de nutsvoorzieningen. 
Hoe snel het bedrijventerrein zal ingevuld wor-
den hangt af van de vraag. Voorlopig ziet het er 
naar uit dat in 2017 de eerste bedrijven operatio-
neel zullen zijn op LAR-Zuid. Wat de Holcimsite 
betreft is het ruimtelijk uitvoeringsplan afgerond. 
De stad heeft de gronden op de site verkocht aan 
de Intercommunale Leiedal. Een ontwerper is 
aangesteld voor de aanleg van het bedrijventer-
rein. De vraag in Lauwe naar ruimte voor lokale 
bedrijvigheid is groot.”

Dries Defossez, bestuurslid Open Vld: “In Menen zijn 
er de laatste jaren heel wat nieuwe woonwijken en 
industriezones in aanleg. Is er een nieuwe dyna-
miek ontstaan?
Mieke Syssauw, Schepen: “Er werden de voorbije 
jaren heel wat vergunningen afgeleverd die het 
stadsbeeld of dorpsbeeld veranderen, zowel voor 
woningen, industrie als in de zorgsector. De vele 
bouwaanvragen van mensen die op minder zicht-
bare manier investeren in hun woning zijn even-
wel niet minder belangrijk.” 

Jolien Vanlangendonck, gemeenteraadslid: “Het is nu 
een paar jaar dat sommige fracties op het containerpark be-
talend zijn, het zogenaamde Diftar-systeem. Hoe zijn de er-
varingen?”
Mieke Syssauw, Schepen: “Diftar is ondertussen 
al zeer goed ingeburgerd op de containerparken. 
De prijs voor het storten van bv. brandbaar afval 
wordt jaarlijks aangepast aan de verwerkingsprijs. 
Diftar huldigt het principe van de vervuiler be-
taalt, wat een goede zaak is.”
Mieke voegt er nog aan toe dat zij als schepen van 
leefmilieu en dierenwelzijn zeer trots is op de re-
alisatie van de hondenloopzone in het Preshoek-
bos. Het bos is ondertussen voor veel mensen een 
plaats waar zij zich dagelijks of wekelijks met hun 
favoriete huisdier kunnen komen ontspannen.

SCHEPEN TOM VLAEMINCK    werkt aan een      FRAAIER STADSBEELD & NIEUWE INFRASTRUCTUUR

HOLCIM, TYBER, LAR-ZUID: 
  nieuwe ruimte om te ondernemen

Dries Defossez en Yvan Stichelbaut, bestuursleden 
Open Vld uit Lauwe: “Het rijke verenigingsleven van 
onze deelgemeente Lauwe wacht met ongeduld op de 
realisatie van het nieuw Ontmoetingscentrum (OC). Hoe 
staat het er vandaag mee? Wanneer vangt de bouw aan?”
Tom Vlaeminck, Schepen: “In geen enkele legisla-
tuur stond de realisatie van een nieuw OC in 
Lauwe zo ver. Waar voorheen nog geen sprake 
was van grond om het centrum op te bouwen, 
werd nu ook een bouwvergunning afgeleverd. 
Omwille van juridische procedures is de effec-
tieve start van de bouw vertraagd, dat is waar. 
Maar nu heeft de architect de uitdrukkelijke 
opdracht gekregen om de bestekken op te ma-
ken zodat de aannemers aangesteld worden. 
Zonder verdere hindernissen kan de eerste 
spadesteek gegeven worden in de komende 
zomer.”

Schepen Mieke Syssauw heeft heel wat projecten in de steigers staan 
op haar domeinen ruimtelijke ordening, leefmilieu en dierenwelzijn.

Tommy Porte, gemeenteraadslid: “En hoe vordert de 
bouw van het jongerencentrum Park Ter Walle, en tegen 
wanneer zijn de werken voltooid?”
Tom Vlaeminck, Schepen: “De werken zitten op 
kruissnelheid. Het gebouw is wind- en water-
dicht. Tevens zijn al verschillende aannemers 
gestart met de technieken zoals sanitair, elek-
triciteit en ventilatie. Als alles verder volgens 
schema verloopt, zullen de werken komende 
juni voltooid zijn. Binnen een half jaar be-
schikt Menen daarmee over een gloednieuw en 
polyvalent centrum, een nieuwe locatie waar 
veel activiteiten en manifestaties hun thuis 
zullen vinden.”

Schepen Mieke Syssauw bij de nieuwe KMO-zone 
aan de stationsomgeving te Lauwe
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DE ÉCHTE TAAK VAN HET OCMW:   
  mensen helpen die het nodig hebben

Tommy Porte, gemeenteraadslid: “On-
langs zijn de bewoners van het oude woon-
zorgcentrum Feniks verhuisd naar hun nieu-
we kamer in Andante. Daarmee is het nieuwe 
woonzorgcentrum een feit. Wat gebeurt er 
met het gebouw van de Feniks?”
Marleen Becarren, OCMW-raadslid: 
“Met de meerderheid onderzoeken we 
alle mogelijke pistes om een zinvolle 
nieuwe toekomst te geven aan het 
gebouw. De nabijheid van het nieuwe 
woonzorgcentrum speelt hierbij een 
belangrijke rol. Het is de bedoeling 
dat alvast het lokaal dienstencentrum 
Allegro zijn activiteiten op de bene-
denverdieping blijft behouden. Ook 
op het ogenblik dat Ceres in Lauwe in 
gebruik wordt genomen, moeten we 
een nieuwe bestemming vinden voor 
de vrijgekomen ruimte in Indigo.”

Dries Defossez, bestuurslid Open Vld: 
“Zijn de subsidies voor het nieuwe woonzorg-
centrum Ceres in Lauwe nu veilig? Welke is 
de timing voor de bouw?”
Marleen Becarren, OCMW-raadslid: 
“Sinds begin dit jaar is een deel van 
het oude rustoord Sint-Gerardus af-
gebroken en is de bouw van het nieu-
we woonzorgcentrum aangevangen. 
Die timing was belangrijk om onze 
subsidies bij de Vlaamse overheid vei-

lig te stellen. De ruwbouw is intussen 
goed gevorderd, we zitten op schema. 
Als alles normaal verloopt is het de be-
doeling om voor de zomer van 2018 te 
verhuizen met alle bewoners van St Ge-
rardus en Indigo. Enkel het gelijkvloers 
bijgebouw met polyvalente zaal, enkele 
administratieve lokalen, sanitair, kap-
salon en een rokerskamer moet daarna 
nog gerealiseerd worden na de afbraak 
van St Gerardus. Ook de aanleg van de 
parking zal dan gebeuren.”

Cindy Willem, bestuurslid Open Vld: “Op 
welke manier wordt er voor gezorgd dat de 
woonzorgcentra van het OCMW betaalbaar 
blijven voor elke burger?”
Rik Carpentier, OCMW-raadslid: “Wij 
hebben wat dit betreft het beleid 
grondig omgegooid. Vroeger werden 
ligdagprijzen toegepast die geenszins 
de reële kosten dekten. Toen we in 
2013 aan het bewind kwamen had-
den onze drie toenmalige woonzorg-
centra samen een jaarlijks verlies 
van 1,5 miljoen euro. Jaarlijks! En 
nog zonder de kosten van de centrale 
OCMW-diensten mee te tellen. Dat 
is niet alleen onhoudbaar, het is ook 
niet sociaal rechtvaardig, wat sommi-
gen ook beweren. Want dan laat je de 
hele gemeenschap meebetalen, via de 
stadstoelage die het verlies moet dra-
gen, ook voor die bewoners die wél 
voldoende bemiddeld zijn. Nu is het 

Jolien Vanlangendonck, gemeente-
raadslid: “Hoeveel leefloners telt Menen nu? 
Wat wordt ondernomen om dit aantal zo laag 
mogelijk te houden?”
Rik Carpentier, OCMW-raadslid: “Het 
aantal leefloners neemt gevoelig toe, 
zoals overal. In 2014 waren er gemid-
deld 196 in Menen, in 2015 was dat 
230 en dit jaar 259. Daar moeten we 
nog de equivalente leeflonen bijtellen 
voor vreemdelingen, wat gestegen is 
van gemiddeld 44 in 2014, naar 48 in 
2015 en 54 in 2016. Samen dus 313 
personen dit jaar. Aan de instroom 
onderneemt het stadsbestuur acties 
die enkel op lange termijn lonen, 
door te zorgen voor méér tewerkstel-
ling in eigen stad, betere woningen, 
minder verloedering. Aan de andere 
kant doet het OCMW grote inspan-
ningen om die mensen zo goed moge-
lijk te activeren, naar werk te leiden, 
de Nederlandse taal te leren en in te 
burgeren, zodat ze zo snel mogelijk 
terug op eigen benen kunnen staan 
en het OCMW niet langer nodig heb-
ben. Die inspanningen kost veel werk 
en dus veel geld. Dit jaar werden twee 
extra sociaal assistenten ingescha-
keld, wat absoluut nodig is om die 
activering te doen slagen.”

Yvan Stichelbaut, bestuurslid Open Vld: 
“Zodra het OCMW ingekanteld is in het 
stadsbestuur zullen de mandatarissen tege-
lijk voor Stad én OCMW verantwoordelijk zijn. 
Zullen ze dit aankunnen?”
Rik Carpentier, OCMW-raadslid: “Het is 
belangrijk dat gemeenteraad en sche-
pencollege voor beide verantwoor-
delijk worden. Daar zal het sociaal 
beleid alleen maar beter van worden. 
Nu is er vaak te weinig begrip van en 
voor elkaar. Dat zullen de mandata-
rissen vanaf 2019, wanneer de inkan-
teling verplicht wordt in alle Vlaamse 
steden en gemeenten, perfect aan-
kunnen. Zij zullen kunnen terugval-
len op dezelfde diensten en dezelfde 
mankracht als vandaag, maar dan 
samengebracht in één structuur. 
En voor individuele dossiers zal een 
apart comité verantwoordelijk wor-
den; het openbaar karakter van de 
gemeenteraadszittingen laat niet toe 
om privézaken te behandelen.”

De Open VLD-mandatarissen in de OCMW-raad, Rik Carpentier en Mar-
leen Becarren, zijn samen met de bestuurscoalitie actief bezig met en-
kele belangwekkende dossiers. Nu het gloednieuwe woonzorgcentrum 
Andante in Menen volledig in gebruik is genomen, gaat de aandacht 
naar de bouw van het woonzorgcentrum Ceres in Lauwe. 

Daarnaast wordt de inkanteling van het OCMW in het stadsbestuur 
voorbereid, en worden de mensen met leefloon maximaal geactiveerd 
om terug op eigen benen te staan.

OCMW-raadlsid Rik Carpentier aan het 
nieuwe woonzorgcentrum Andante te Menen

omgekeerd; de ligdagprijs is berekend 
op de reële kosten, en voor wie die 
niet kan dragen past het OCMW bij. 
Dat is de échte rol van het OCMW, de 
mensen helpen die het nodig hebben. 
Zo garanderen we dat élke burger 
terecht kan in onze woonzorgcentra. 
Het bewijs is er, er is helemaal geen 
leegstand sinds we de ligdagprijzen 
verhoogden. En de bijpassingen die 
het OCMW moet toekennen, blijken 
dit jaar maximaal 26.000 euro te be-
dragen, waar we aanvankelijk 80.000 
euro hadden geraamd voor dit jaar.”

OCMW-raadslid Marleen Becarren bij de ruwbouw 
van het nieuwe woonzorgcentrum Ceres te Lauwe
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FILES AAN DE GRENS IN REKKEM: 

Nutteloos en schadelijk!
Martine Vanryckeghem, provincieraadslid voor Open VLD en woonachtig in Rekkem, 
zet zich op het provinciaal niveau hard in voor Menen, Lauwe en Rekkem. 
Elke gelegenheid neemt ze te baat om de provinciale bewindvoerders te wijzen op 
knelpunten of uitdagingen in onze stad, en aan te dringen op oplossingen. 

Tommy Porte, gemeenteraadslid: “Nu al 
méér dan een jaar lang zorgen de Franse 
controles aan de grensovergang voor files 
op de E17 in Rekkem. Niet alleen de wegge-
bruikers maar ook de bedrijven, bijvoorbeeld 
uit de transportzone LAR, verliezen dagelijks 
tijd en geld. Kan het provinciebestuur hier iets 
tegen ondernemen?”
Martine Vanryckeghem, provincieraads-
lid: “Ik heb recent in de provincieraad 
een vraag gesteld hierover aan de 
Gouverneur Carl Decaluwé. De da-
gelijkse files van Aalbeke tot aan de 
grensovergang in Rekkem brengen 
tijdverlies mee voor veel mensen, eco-
nomische schade voor de bedrijven, 
overlast op de nabijgelegen parking 
van de LAR, en niet in het minst zwa-
re ongevallen in de file. Dat laatste is 
gelukkig verbeterd sinds er een goede 
signalisatie werd aangebracht. Het 
ergste is dat deze grenscontroles geen 
nut hebben. Welke crimineel zal im-
mers de grens in Rekkem oversteken 
als overal elders de grens kan over-
gestoken worden zonder enige con-
trole. Ik heb de Gouverneur gevraagd 
om dringend samen te zitten met de 
Franse autoriteiten om de situatie te 
herbekijken.

Gouverneur Decaluwé is het eens 
met mijn standpunt en heeft reeds 
heel wat overleg gepleegd met alle 
mogelijk autoriteiten in het Franse 
Noorden. Hij trok aan de alarmbel bij 
Minister Jambon van Binnenlandse 
Zaken en bij Minister Weyts van Mo-
biliteit, omdat er topoverleg dient 
gepleegd te worden. Het is immers 
Parijs dat beslist over de grenscontro-
les, die het gevolg zijn van de nood-
toestand die Frankrijk uitriep na de 
aanslagen in Parijs in november vorig 
jaar. Ook de Gouverneur vraagt zich 
af welke het nut is van de maatregel 
als je weet dat er alleen al in West-
Vlaanderen een kleine 100 grens-
overgangen bestaan. Toch wordt één 

grensovergang systematisch gecon-
troleerd; elke terrorist weet dat hij 
niet langs deze weg moet terugkeren. 
Het is voor Parijs duidelijk een sym-
booldossier geworden, en dat zal in 
de aanloop naar de presidentsverkie-
zingen niet veranderen, zo vreest de 
Gouverneur. Toch heb ik op aange-
drongen dat hij zich blijft inzetten.”

Yvan Stichelbaut, bestuurslid Open Vld: 
“Komt er als alternatief voor Lar-Zuid een 
groene long bij?”
Martine Vanryckegem, provincieraads-
lid: “De provincie heeft een belang-
rijke rol gespeeld in het deblokkeren 
van dit dossier, vanuit de bekommer-
nis om de logistieke draaischijffunctie 
van West-Vlaanderen te versterken, 
en het industrieel weefsel te veran-
keren. Deze uitbreiding levert Menen 
niet alleen economische groei, maar 
ook een bedrag van 700.000 euro, dat 
de projektontwikkelaar zal spenderen 
aan de realisatie van groene publieke 
ruimte. Deze extra middelen zullen 
aangewend worden voor een aantal 

deelprojecten uit het masterplan “Sa-
men de Stad ontwerpen”. De focus 
ligt daarbij op de realisatie van meer 
kwalitatieve groene publieke ruimte 
en het opwaarderen van de bestaande 
groene parels.”

Dries Defossez, bestuurslid Open Vld: 
“Heeft de anfslanking van de provincies in-
vloed op Menen?”
Martine Vanryckeghem, provincieraads-
lid: “Oorspronkelijk was gepland dat 
de provincies vanaf 2017 niet langer 
bevoegd zouden zijn voor de per-
soonsgebonden materies. Omdat 
Vlaanderen niet klaar was om deze 
overdracht op een goede manier te 
verwerken, worden deze bevoegdhe-
den één jaar later overgedragen, dus 
vanaf 1 januari 2018. Ondertussen 
laat de Provincie de cultuur-, sport-, 
jeugd- en welzijnssector niet in de 
steek. De hele operatie is een spijtige 
zaak omdat vele vormen van onder-
steuning door de Provincie een onze-
kere toekomst tegemoet gaan. Enkele 
voorbeelden die Menen aanbelangen: 

het project “Buren bij kunstenaars”, 
de subsidies voor sportinfrastruc-
tuur (waardoor onze Stad 400.000 
euro toelage toegezegd werd voor de 
nieuwe sporthal in Lauwe), subsidies 
voor sportwedstrijden van o.a. Pre-
faxis en Vaste Vuist, ondersteuning 
van Ons Erfdeel, een toelage voor het 
project “Doe Foort” i.s.m. de Figuran-
ten, het project Menin-Road-Ypern-
strasse… We weten niet wat er in de 
toekomst met dit soort subsidies zal 
gebeuren. Immers, al deze materies 
worden overgedragen naar ofwel de 
gemeenten ofwel Vlaanderen. Maar 
de gemeenten verkeren in financi-
ele ademnood en zijn geen vragende 
partij om deze zaken van de Provincie 
over te nemen. En de vrees bestaat 
dat Vlaanderen zich zal focussen op 
de Vlaamse Ruit en West-Vlaanderen 
links zal laten liggen.”

Provincieraadslid Martine Vanryckeghem aan de grensovergang van de E17 
te Rekkem

Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 22 januari 2017 

om 11 uur gaat in het 
cafetaria van reisbureau 

Herman&Vandamme aan de 
Bruggestraat 517 te Menen, 

de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
door van Open VLD afdeling 

Menen-Lauwe-Rekkem. 

Gastspreker is dit jaar 
Bert Verhaeghe, Open VLD-

Schepen van het naburige 
Wervik. Hij is Schepen van 

Ruimtelijke Ordening, Wonen, 
Lokale Economie en Jeugd.  
In menig opzicht is Wervik 

nauw verwant met onze stad.



Seniorenvereniging 50 Actief Lauwe-Rekkem 
heet voortaan Vief Lauwe-Rekkem. Met deze 
naamsverandering wil het bestuur zich als een eigen-
tijdse vereniging voor 50-plussers in de kijker zetten. 

Vief betekent vitaal, kwiek en levenskrachtig. De 
vereniging zet zich verder sterk in op ‘actief ouder 
worden’ met educatie, cultuur, ontmoeting en belan-
genbehartiging.

De betekenis van Vief dekt ook de lading. Het ver-
wijst naar bruisend, actief, open en levendig. Het 
doet ‘goesting’ krijgen om ook op oudere leeftijd van 
het leven te genieten, elkaar te ontmoeten of om iets 
bij te leren.

Bij Vief Lauwe-Rekkem kunnen 50 plussers die 
de derde maandagnamiddag van de maand vrij zijn, 
deelnemen aan activiteiten die doorgaan in het cul-
tuurcentrum, Wevelgemstraat 20 te Lauwe. We star-
ten telkens om 14 uur met een koffie, gevolgd door een gastspreker die ons 
gedurende een tweetal uur komt boeien met leerrijke verhalen. In oktober was 
dat ‘Geheugentraining’, en in november ‘De tijd van toen’. Vanaf 16u kunnen 
de mensen nog napraten met een frisdrank of een streekbiertje. De kaarters 
kunnen zich ook uitleven, dit tot 17.45 uur. Om de kaarters nog meer te dienen, 
is er de eerste woensdag van de maand om 14 uur ook een kaarting voorzien.

Naargelang de spreker of activiteit is de inkomprijs zeer democratisch 
(van 2 tot 10 Euro). 

Een groep dynamische, inspirerende vrouwen 
die van aanpakken weten. Bezige bijtjes, cre-
atieve en leergierige geesten. Bij de liberale 
vrouwen komen we samen in alle vrijheid, zon-
der onderscheid van leeftijd, cultuur of afkomst.

Ook jonge vrouwen die minder tijd hebben voor een 
vast engagement maar toch af en toe een activiteit 
bijwonen zijn van harte welkom.
Eigentijdse vrouwen die hun tijd op een plezante en 
zinvolle manier willen invullen. Denk daarbij aan cul-
turele uitstappen, theaterbezoek, voordrachten over 
levensstijl of gezondheid, creatieve ateliers, nieuwe 
media, sportieve activiteiten, acties rond sociale 
thema’s.

Andere culturen leren kennen, een verrijking voor elke 
vrouw, gewoon eens bijpraten bij een goed glas wijn.

VIEF LAUWE-REKKEM 
  de nieuwe naam van 50 Actief Lauwe Rekkem 

De nieuwsgierigen onder u kunnen het programma 2016 nog bekomen, dit 
om een idee te vormen van de diversiteit van de activiteiten.

Graag wil ik langs deze weg ook het bestuur (Marie-Paul, Marleen, Maurina, 
Jean-Claude en Johan) bedanken voor hun vrijwillige inzet om er telkens een 
geslaagde activiteit van te maken.

Toffe eindejaarsfeesten gewenst!
Yvan Stichelbaut, voorzitter.

50-plussers die 
graag zouden 

deelnemen aan onze 
activiteiten kunnen 

contact opnemen of 
gewoon eens 
langs komen.

Johan, Maurina, Jean-Claude, Marie-Paul, Yvan,& Marleen

INFO EN INSCHRIJVINGEN
Vief Lauwe-Rekkem  |  Tel. 056 42 34 05 of 0470 61 85 38  |  yvan.stichelbaut@gmail.com  |  www.viefwest.be/LauweRekkem
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Even voorstellen
 DE LIBERALE VROUWEN

Meer info over liberale vrouwen in je omgeving? 
Neem gerust contact op met één van onze bestuurs-
leden, breng gerust een vriendin mee, kom even 
kennis maken op één van onze activiteiten.

Op ons jaarprogramma staan volgende activiteiten:
- Januari: gezellige verwenkoffienamiddag met 

spreker over de verschillende levensfases.
- Maart: stijladvies.
- Mei: bezoek aan de aspergekwekerij.
- Juni: bezoek aan het provinciehuis Brugge.
- September: reisreportage.
- November: Ladies at the movies.

Daarnaast nemen we ook deel aan activiteiten die 
doorgaan vanuit de provincie. Voor elke activiteit ont-
vang u nog een uitnodiging via mail of post met de 
nodige info. Een lidkaart kost 10 €.

Het bestuur: Voorzitter Ann Dehaene, 
Rita Keygnaert, Nadine Deschrijver, 
Mieke Syssauw, Isabel Vanderzypen, 
Stefanie Platteau, Yorka Demeyere, Cindy Willem, 
Jolien Vanlangendonck.

anndehaene@telenet.be 

In het lidgeld 2017, dat 
15 Euro bedraagt, is 

verzekering inbegrepen.

Ook in Menen is er een bloeiende afdeling van Vief. In de volgende Burgerkrant komen hun activiteiten aan bod.




