
In 2011, toen nog in de oppositie, maakte 
Open VLD in de gemeenteraad duidelijk 
dat de locatie van de brandweerkazerne op 
het Leopoldsplein geen goede keuze was. De 
brandweerkazerne kwam op Menen-Oost.

De bouw van het CC in Lauwe zat in een 
impasse. Vorige maand legden we de eerste 
steen.

In 2009 merkten we vanuit de oppositie op 
dat een cameraschild een preventief middel 
was tegen criminaliteit. We werden toen 
weggelachen. Nu is er een cameraschild en 
het werkt. Nu nog meer werk maken van 
de zichtbaarheid van de politie. Ons weg-
stoppen achter camera’s en anonieme wagens 
is geen optie. Blauw moet meer te zien zijn 
en moet zo het veiligheidsgevoel verhogen.

Wat mijn bevoegdheid sport betreft: mensen 
en vooral jongeren aan het sporten krijgen 
is primordiaal.
De investeringen die we qua patrimonium 
tijdens deze legislatuur deden voor onze 
sportclubs is ongezien. 
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Lauwe krijgt een nieuwe turnhal en een 
renovatie van de bestaande sporthal. De 
Finse piste wordt heraangelegd.

In Menen wordt het Vaubanstadion over-
gedragen aan het AGB en er komt een voet-
balveld en atletiekpiste in kunststof. Voor de 
sporthal “De Steiger” is een studie lopende 
hoe we deze kunnen omvormen tot een vol-
waardige volleybal-hal die voldoet aan de 
Europese normen.

In Rekkem krijgt de sporthal een nieuwe 
vloer en het sanitair wordt aangepakt.

De Grensloop is in vier jaar uitgegroeid tot 
een topevenement.

Op gebied van lokale economie, mijn andere 
bevoegdheid, volgen in het voorjaar twee 
projecten voor de lokale middenstand. Het 
is en blijft niet makkelijk, doch ik blijf er bij 
dat Menen een gezellige stad moet worden 
waar het aangenaam vertoeven is. Goede 
restaurants en horeca, kleinere zaken, enz.

De aanpak van de Leiewerken en de uit-
voering van het Masterplan moeten hierbij 
soelaas brengen.

Lauwe aan de Leie is een boost voor de 
middenstand: méér mensen betekent méér 
vertier.

Daarnaast is de ontwikkeling van het bedrij-
venterrein LAR-zuid een feit. De Bramier in 
Lauwe en de Tybersite in Menen bieden een 
oplossing voor onze KMO’s. Menen-Oost is 
zo goed als volzet.

Met deze verwezenlijkingen kunnen we als 
Open VLD pronken na vijf jaar deelname 
aan het bestuur.

Eddy Lust, Eerste Schepen 

2018 wordt het laatste jaar van 
de huidige bestuursperiode. 
Voor mezelf was dit een totaal 
nieuwe ervaring. Voor het eerst 
stond ik op een politieke lijst.
Ik kreeg meteen het vertrouwen 
van 1313 kiezers en hoop deze 
niet beschaamd te hebben.

   Beste inwoner van 
Menen, Lauwe en Rekkem,

Aan allen een vrolijk en 
gezellig eindejaar en een 
gezond en succesvol 2018.

   Eddy 



Iedereen merkt in zijn buurt op dat nieuw-
bouwprojecten als paddenstoelen uit de grond 
rijzen en oudere panden worden gerenoveerd. 
De belangrijke stedelijke verbeteringspremies 
die bij renovatie kunnen worden bekomen zijn 
hier uiteraard niet vreemd aan.

Menen, Lauwe en Rekkem zijn aan een serieu-
ze inhaalbeweging bezig waar het over meer-
gezinswoningen (appartementen) gaat. Het 
bewaken en vrijwaren van de kwaliteit van de 
nieuwbouwwoningen of appartementen is niet 
altijd evident, maar staat altijd voorop bij het 

verlenen van een bouwvergunning.

Ook op gebied van ondernemen beweegt er heel 
wat. Eind november konden de inrichtings-
plannen voor de nieuwe KMO-zone de Bramier 
in Lauwe worden ingekeken. De interesse van 
lokale ondernemers tijdens de informatieavond 
was zeer groot en bevestigt alleen maar dat de 
juiste keuze werd gemaakt om dit gebied te be-
stemmen tot KMO zone. Het wordt een unieke 
locatie waarop lokale bedrijvigheid en het be-
staande natuurgebied op een harmonieuze en 
vooral duurzame manier worden verenigd.

De ontwikkeling van Lar-zuid zit in een stroom-
versnelling. Alvast twee bedrijven van buiten 
Menen krijgen voortaan hun nieuwe stek op dit 
nieuw bedrijventerrein, samen met een tanksta-
tion.

Tenslotte is in Menen de aanleg van het KMO 
park op de Tybersite in volle uitvoering. Op het 
bedrijventerrein Menen – Oost werd enkele 
maanden terug de bouwvergunning afgeleverd 
voor het laatste beschikbare “kleinere” perceel. 
Recent bekwam een bedrijf van buiten Menen 
de eerste bouwvergunning in het vak gelegen 
langs de A19. Alle resterende percelen gelegen 
in het vak langs de A19 zijn momenteel in on-
derzoek voor ontwikkeling.

Tewerkstelling in eigen streek en veel beter nog, 
in eigen stad, in tijden waarin files ongeziene 
records bereiken, is van uitermate groot belang. 

Reeds meermaals is in de pers cijfermateriaal 
verschenen, waaruit blijkt dat onze stad in de 
regio aan de kop staat voor wat betreft de be-
taalbaarheid van woningen en bouwgronden. 

De combinatie van kwalitatieve betaalbare wo-
ningen én ruimte voor ondernemen met bijho-
rende tewerkstelling in eigen stad zijn belang-
rijke troeven van Menen, Lauwe en Rekkem 
waarvoor Open Vld Menen zich hard inzet. 
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MENEN, LAUWE EN REKKEM 
        in verandering 

Met 322 afgeleverde bouwvergunningen 
in 2016 en 287 behandelde of nog in 
behandeling zijnde bouwvergunnings-
aanvragen begin december 2017, draait 
de ruimtelijke ontwikkeling van onze 
stad op volle toeren.

Mieke Syssauw, Schepen Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Dierenwelzijn

Binnen het masterplan Lauwe aan de Leie was van bij de start ook een 
cultuurcentrum voorzien. Maar voor de bouw kon starten moesten nog 
stedenbouwkundige en juridische kantjes van het dossier worden bijgeschaafd.
Die tijd wendde het stadsbestuur aan om de bestaande plannen uit de vorige 
bestuursperiode bij te stellen tot een volwaardig ontmoetingscentrum.

De projectontwikkelaar die het masterplan Lauwe aan de Leie realiseerde, 
schonk de grond. Met het AGB als bouwheer hebben we het dossier juridisch 
en technisch goed voorbereid en afgestemd op de noden van de toekomstige 
gebruikers. Intussen kon de architect het concept verder uitwerken, werd de 

bouwvergunning aangevraagd en werd een aannemer aangesteld voor de start 
van de ruwbouw.

Het gebouw omvat:
- Een overbouwde half-ondergrondse parkeerruimte voor 56 wagens en 

stalling voor 42 fi etsen. Doelbewust wordt de parking aan het zicht van de 
voorbijganger onttrokken. De parking zal ook kunnen gebruikt worden voor 
wie woont of werkt in de buurt.

- Een grote theaterzaal met uitschuifbare tribune met 300 zitplaatsen, maar die 
ook als zaal voor allerlei andere activiteiten kan gebruikt worden.

- Een foyer, die tevens voor andere functies zoals voor tentoonstellingen kan 
gebruikt worden.

- Administratieve lokalen voor stedelijke diensten en voor de politie.
- Een cafetaria dat zowel op de zaal aansluit als op het plein voor het OC.
- De bibliotheek van Lauwe, een leskeuken en vergaderzalen die moduleerbaar zijn.

De vormgeving van het gebouw is sober; het gebouw zal zijn uitstraling krijgen door 
de invulling, de activiteiten en de mensen. Het richt zich naar het plein, en heeft 
een uitkijk over het aangrenzende park en de Leie door de beglazing van een groot 
deel van de zaal. Het dak krijgt een hellende vorm, die verwijst naar de helling van 
het terrein. Het OC en de omgevingswerken moeten in het voorjaar 2019 klaar zijn. 
Het hele project kost ongeveer 4 miljoen euro en kan on-line gevolgd worden op 
www.oclauwe.be. 

Daarnaast wordt via die website een wedstrijd uitgeschreven in de zoektocht 
naar een passende naam voor het ontmoetingscentrum.
Met de bouw van het OC wordt een oude droom van het Lauwse verenigingsleven, 
die al dateert van voor de fusie, eindelijk gerealiseerd op de oude terreinen van 
De Witte Lietaer.

Tom Vlaeminck, 
Schepen van Huisvesting, Patrimonium, AGB en stadskernvernieuwing

Vorige maand werd de eerste steen gelegd voor de bouw van 
het nieuwe Ontmoetingscentrum (OC) in Lauwe. Al vele jaren 
kijkt het verenigingsleven van Lauwe uit naar een volwaardige 
eigen ontmoetingsplek. Het had veel voeten in de aarde, maar 
gelukkig zijn de werken nu aan de gang.

HET ONTMOETINGSCENTRUM  te LAUWE, eindelijk in aanbouw
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OCMW leidt leefl oners 
steeds meer naar werk
Net als overal in het land stijgt ook in Menen het aantal mensen 
met een leefloon van het OCMW. Vorig jaar was er een toename 
van 25%, dit jaar nog eens 11%. Gemiddeld zijn er nu 291 men-
sen met leefloon en 26 met equivalent leefloon.

Toch verzekert de sociale dienst van het OCMW-Menen dat de 
“uitstroom” minstens even groot blijft als de “instroom”. Dat komt 
omdat steeds meer inspanningen worden geleverd om de leefloners 
te begeleiden, te activeren en naar tewerkstelling toe te leiden. Dat 
lukt steeds beter.

Open VLD heeft er van bij de start van de bestuursperiode het kern-
punt van gemaakt in het sociaal beleid : zoveel mogelijk mensen die 
aankloppen bij het OCMW terug zelfredzaam maken. Dat we on-
danks het toenemend aantal personen met financiële problemen er 
toch in slagen minstens evenveel mensen terug op eigen benen te 
doen staan, bewijst dat het activeringsbeleid loont.
Ondanks de enorme uitdaging waarvoor het stadsbestuur de voor-
bije jaren stond om de financiën in evenwicht te brengen door struc-
turele besparingen, pleit Open VLD om méér personeelsinzet om 
leefloners actief te begeleiden. Niet alleen omdat de hogere beleid 
dit beleid ondersteunt met extra subsidies, maar vooral omdat het 
de taak is van het OCMW om mensen terug zelfredzaam te maken.

Enkele cijfers illustreren dit :
- Op 1 januari van dit jaar zaten 291 leefloongerechtigden in traject-

begeleiding. Dat is de helft méér als bij de start van deze legislatuur.
- 130 van hen worden geholpen door hen Nederlandse les te ver-

schaffen, de noodzakelijke basisvoorwaarde en de sleutel om in ons 
land aan een job te geraken.

- 126 van hen worden naar tewerkstelling toegeleid via een voorop-
leiding. Vorming en opleiding zijn de tweede voorwaarde om aan 
werk te komen.

- Het laatste jaar waren gemiddeld 79 van de leefloners aan het werk 
onder het zogenaamde “artikel 60” om via een job meestal in de so-
ciale economie of bij de lokale overheid, eigen rechten op te bouwen 
in de sociale zekerheid. Dat is ruim 50% meer als 6 jaar geleden.

- Steeds méér leefloners worden ook nà hun job in het stelsel van 
“artikel 60” actief begeleid om werk te vinden, via nazorg of een 
andere vorm van trajectbegeleiding. Dat lukt niet altijd, een aantal 
mensen is moeilijk toeleidbaar naar de arbeidsmarkt, maar toch 
steeds beter.

Sinds de hervorming van de sociale dienst van het OCMW-Menen 
in 2016 worden trouwens niet alleen de mensen met leefloon maar 
ook alle andere OCMW-klanten die één of andere vorm van steun of 
begeleiding vragen, “integraal” begeleid. Dit betekent dat niet alleen 
strikt hun vraag of directe nood wordt gelenigd, maar dat steeds 
meer de nadruk wordt gelegd op het rechtstreeks helpen werk vin-
den op de privé-markt, waar dit mogelijk is.

De OCMW-raadsleden van Open VLD, Rik 
Carpentier en Marleen Becarren, zetten er 
samen met de bestuursmeerderheid alles op in 
om verder te werken op deze ingeslagen weg!

Stad Menen en Sportclub Vaste Vuist uit Lauwe dienden een dossier in en dit re-
sulteerde in de bouw van een nieuwe sportzaal. De kostprijs bedraagt 1,7 miljoen 
euro, inclusief kleedkamers, cafetaria en inkomhal, waarvan 400.000 euro door 
de Provincie wordt gefi nancierd.

Met zijn bijna 2000 leden is Vaste Vuist Lauwe al jaren de grootste turnclub van 
Vlaanderen. Het plaatsgebrek voor de vele activiteiten was dan ook nijpend.
De werken startten voor de zomervakantie van dit jaar. De ruwbouw moet voor het 
bouwverlof afgerond zijn. Vervolgens worden HVAC en elektriciteit geplaatst. Rest 
daarna de binnenafwerking en het plaatsen van de toestellen, om te eindigen 
met de renovatie van de kleedkamers en de cafetaria. Het einde van de werken 
is voorzien in september volgend jaar.

Naar aanleiding van de interne staatshervorming is jammer genoeg beslist dat 
de provinciale middelen voor sport overgeheveld worden naar Vlaanderen. Ten 
laatste op 01/01/2018 mogen de provincies geen taken meer uitvoeren in het 
kader van cultuur, jeugd, sport en welzijn.

Om enkele sportieve evenementen uit Menen op te noemen die tot op heden 
subsidies genoten: de wielerwedstrijden Menen Classics, B en R beker van België 
Junioren IC, Menen-Kemmel-Menen, de G-Gym van Vaste Vuist en Open Water 
MZK van de Menense Zwemkring.

De provinciale subsidie was een hart onder de riem voor de organisaties. Omdat 
de provincie het verdwijnen van deze steun niet met lede ogen kon aanzien 
werd er voor 2018 een overgangsmaatregel uitgewerkt waarbij vanuit het 
communicatiebudget toch nog een subsidie zou kunnen worden toegekend, 
weliswaar de helft van het vroeger genoten bedrag.

In de kantlijn wil ik er ook nog even op wijzen dat de provincie cofi nanciert in 
de transformatie van het oude douanegebouw op de Lar naar een business-en 
facilitycenter. Het totale kostenplaatje voor deze investering bedraagt 414.871 
euro, waarvan 40% en 30% gefi nancierd wordt door respectievelijk Europese 
en Vlaamse middelen en de overige 30% door de provinciale en gemeentelijke 
overheid en Leiedal. In de toekomst zal de provincie er ook alles aan doen om de Lar-
site uit te bouwen tot een volwaardig transportcentrum waar bloktreinen zouden 
kunnen aankomen en vertrekken. Dit vereist zeer dure infrastructuurwerken en 
ook hiervoor wordt gekeken richting Vlaanderen en Provincie.

Martine Vanryckeghem
Provincieraadslid

De OCMW-raadsleden van Open VLD, Rik 
Carpentier en Marleen Becarren, zetten er 
samen met de bestuursmeerderheid alles op in 
om verder te werken op deze ingeslagen weg!

PROVINCIEBESTUUR 
HELPT NIEUWE SPORTZAAL LAUWE 
MOGELIJK MAKEN

Eén van de doelstellingen van het provinciebestuur is het realiseren 
van bovenlokale sportinfrastructuur door subsidiëring van sportief-
recreatieve infrastructuurprojecten.
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strikt hun vraag of directe nood wordt gelenigd, maar dat steeds 
meer de nadruk wordt gelegd op het rechtstreeks helpen werk vin-
den op de privé-markt, waar dit mogelijk is.

De OCMW-raadsleden van Open VLD, Rik 
Carpentier en Marleen Becarren, zetten er 
samen met de bestuursmeerderheid alles op in 
om verder te werken op deze ingeslagen weg!

Stad Menen en Sportclub Vaste Vuist uit Lauwe dienden een dossier in en dit re-
sulteerde in de bouw van een nieuwe sportzaal. De kostprijs bedraagt 1,7 miljoen 
euro, inclusief kleedkamers, cafetaria en inkomhal, waarvan 400.000 euro door 
de Provincie wordt gefi nancierd.

Met zijn bijna 2000 leden is Vaste Vuist Lauwe al jaren de grootste turnclub van 
Vlaanderen. Het plaatsgebrek voor de vele activiteiten was dan ook nijpend.
De werken startten voor de zomervakantie van dit jaar. De ruwbouw moet voor het 
bouwverlof afgerond zijn. Vervolgens worden HVAC en elektriciteit geplaatst. Rest 
daarna de binnenafwerking en het plaatsen van de toestellen, om te eindigen 
met de renovatie van de kleedkamers en de cafetaria. Het einde van de werken 
is voorzien in september volgend jaar.

Naar aanleiding van de interne staatshervorming is jammer genoeg beslist dat 
de provinciale middelen voor sport overgeheveld worden naar Vlaanderen. Ten 
laatste op 01/01/2018 mogen de provincies geen taken meer uitvoeren in het 
kader van cultuur, jeugd, sport en welzijn.

Om enkele sportieve evenementen uit Menen op te noemen die tot op heden 
subsidies genoten: de wielerwedstrijden Menen Classics, B en R beker van België 
Junioren IC, Menen-Kemmel-Menen, de G-Gym van Vaste Vuist en Open Water 
MZK van de Menense Zwemkring.

De provinciale subsidie was een hart onder de riem voor de organisaties. Omdat 
de provincie het verdwijnen van deze steun niet met lede ogen kon aanzien 
werd er voor 2018 een overgangsmaatregel uitgewerkt waarbij vanuit het 
communicatiebudget toch nog een subsidie zou kunnen worden toegekend, 
weliswaar de helft van het vroeger genoten bedrag.

In de kantlijn wil ik er ook nog even op wijzen dat de provincie cofi nanciert in 
de transformatie van het oude douanegebouw op de Lar naar een business-en 
facilitycenter. Het totale kostenplaatje voor deze investering bedraagt 414.871 
euro, waarvan 40% en 30% gefi nancierd wordt door respectievelijk Europese 
en Vlaamse middelen en de overige 30% door de provinciale en gemeentelijke 
overheid en Leiedal. In de toekomst zal de provincie er ook alles aan doen om de Lar-
site uit te bouwen tot een volwaardig transportcentrum waar bloktreinen zouden 
kunnen aankomen en vertrekken. Dit vereist zeer dure infrastructuurwerken en 
ook hiervoor wordt gekeken richting Vlaanderen en Provincie.

Martine Vanryckeghem
Provincieraadslid

De OCMW-raadsleden van Open VLD, Rik 
Carpentier en Marleen Becarren, zetten er 
samen met de bestuursmeerderheid alles op in 
om verder te werken op deze ingeslagen weg!

PROVINCIEBESTUUR 
HELPT NIEUWE SPORTZAAL LAUWE 
MOGELIJK MAKEN

Eén van de doelstellingen van het provinciebestuur is het realiseren 
van bovenlokale sportinfrastructuur door subsidiëring van sportief-
recreatieve infrastructuurprojecten.
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Open Vld Menen 
nodigt uit

De afdeling Menen-Lauwe-Rekkem 
van Open VLD nodigt u 
in het komende jaar uit 

tot drie activiteiten in eigen stad.

is er in het cafetaria van Reizen Herman 
& Vandamme aan de Bruggestraat te 
Menen de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
van Open VLD.  Met een drankje en een 
hapje zetten we het nieuwe jaar in.  De 
Kortrijkse Burgemeester en Federaal 
Volksvertegenwoordiger Vincent Van-
quickenborne houdt de gasttoespraak.

■ OP ZONDAG 21 JANUARI 2018 ■ 

is er in “De Wonderwijzer”, de Gemeen-
telijke Basisschool te Lauwe, het Blauwe  
Zomerfeest, met barbecue.  Onze lijst-
trekker bij de gemeenteraadsverkie-
zingen houdt er de toespraak.  Kaarten 
te bekomen via de bestuursleden van 
Open VLD.

■ OP ZONDAG 24 JUNI 2018  ■ 

is er in zaal Ter Biest te Lauwe het jaar-
lijkse Feest van de Mandataris, met 
Bestendig Afgevaardigde Carl Vereecke 
als gastspreker. 

■ OP VRIJDAG 14 SEPTEMBER ‘18   ■ 

om 11 uur

om 11.30 uur

om 19.30 uur

Op haar Vrijheidscongres in Antwerpen zette Open Vld een visie voor de ko-
mende tien jaar uit. De Open Vld-leden schaarden zich achter het voorstel voor 
een vlaktaks dat door de partijleiding werd uitgewerkt: één tarief van dertig 
procent voor alle inkomsten boven de belastingvrije schijf.
 

“Met sociale vlaktaks gaat 
iedereen erop vooruit”

“Vandaag pakt de staat meer dan de helft 
van je loon af. En wat overblijft, dat is voor 
jou. Wij draaien de logica om. Je werkt in 
de eerste plaats voor jezelf, en niet voor 
de staat. Daarom wordt het eerste deel 
van wat je verdient niet belast, nooit. En 
die drempel voor dat belastingvrij mini-
mum ligt op de armoedegrens”, legt Rut-
ten uit.
 
Critici zeggen dat zo’n vlaktaks asociaal is 
en ervoor zorgt dat de sterkste schouders 
niet langer de zwaarste lasten dragen. 
Rutten spreekt dat tegen. “Dit voorstel is 
een goede zaak, voor de brede midden-
klasse en zeker voor mensen met een 
laag inkomen. Zij zullen bijna geen belas-
tingen meer betalen. Dat is een kans om 
vooruit te gaan. Zo kom je uit de armoe-
de. En daarom, daarom is onze vlaktaks 
zo sociaal.”
 
Open Vld pleit ook voor een afbouw van 
het overheidsbeslag tot maximum 45 pro-

cent. De staat “moet beter en goedkoper 
werken” en “zich toeleggen op haar kern-
taken”, stelt Rutten. De liberalen zetten 
verder fors in op onderwijs als motor van 
emancipatie. De partij wil iedereen het 
recht geven om tijdens de loopbaan twee 
jaar opleiding of bijscholing te volgen. 
“Dat kan twee jaar in één keer zijn of ge-
spreid, bijvoorbeeld een dag in de week”, 
zei vicepremier Alexander De Croo, die 
samen met viceminister-president Bart 
Tommelein het congres voorzat.
 
De liberalen keurden ook een pak voor-
stellen goed rond flexibeler werken. 
Thuiswerken zou een recht moeten wor-
den, dat de werkgever enkel mits motiva-
tie kan weigeren. Ook de ethische thema’s 
kwamen aan bod. Open Vld wil het debat 
openen over een wettelijk kader voor het 
“voltooid leven”: wie niet in medisch op-
zicht lijdt, maar uitdrukkelijk, onafhankelijk 
en vrijwillig om stervenshulp vraagt, moet 
kunnen begeleid worden.
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