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Met een hart voor onze stad
De nieuwe bestuursploeg met CD&V, N-VA en Open VLD heeft de ambitie om van Menen, Lauwe 
en Rekkem een bruisende en ondernemende stad te maken. Dit streven wordt in deze ambitienota 
vertaald in 100 concrete doelstellingen. In de komende maanden zullen ze worden gebruikt als basis 
van onze beleidsplannen.

Ons uitgangspunt is eenvoudig: een helder, open bestuur met duidelijke doelstellingen en eerlijke 
communicatie.  Een  beleid  op  maat  van  onze  verschillende  kernen.  Menen,  Lauwe en  Rekkem 
vormen  samen  één  stad,  maar  hebben  niet  hetzelfde  karakter.  Elke  kern  veronderstelt  eigen 
prioriteiten en een specifieke aanpak. Dat zal zich ook weerspiegelen in ons beleid.

Onze stad is een stad met oneindige mogelijkheden. Op veel plaatsen is het er aangenaam wonen, 
werken en spelen. Ons verenigingsleven is rijk en zorgt voor verbondenheid, leute en plezier. Talrijk 
zijn onze ondernemers én onze kansen op werk.

Toch zijn onze uitdagingen niet gering. De troeven die onze grensstad van oudsher kenmerken zijn, 
vooral in Menen zelf,  nadelen geworden. Ons open karakter komt onder druk door een té grote 
immigratiestroom. Onze grens is  bijna synoniem geworden met  criminaliteit.  Taal  verbindt niet 
meer, maar werkt als een rem op integratie en vooruitgang. 

De laatste jaren werden vele, soms heel waardevolle initiatieven genomen om het tij te doen keren. 
Het  blijkt  echter  nog  onvoldoende.  Deze  coalitie  heeft  de  brandende  ambitie  om  een 
langetermijnvisie te ontwikkelen om Menen, Lauwe en Rekkem terug de uitstraling te geven die ze 
verdienen. Daarom zal een Masterplan 2030 opgemaakt worden waaraan alle beslissingen van het 
stadsbestuur zullen getoetst  worden. Enkel een integrale,  allesomvattende aanpak zal  de nodige 
resultaten opleveren.

De speerpunten voor de komende zes jaar kunnen als volgt worden samengevat:

• Wij zetten, samen met de hogere overheid, méér middelen in om de veiligheid in onze regio 
te herstellen, en pakken tegelijk elke vorm van overlast sterker aan.

• Het nieuwe stadsbestuur  gaat  voor  een bloeiend economisch leven,  met  méér  shopping, 
méér bedrijven en méér jobs in eigen stad.

• We maken ernstig  en systematisch werk van een verbetering van de kwaliteit  van onze 
woningen.

• We zorgen voor  een  beter  imago van  de  stad  en  stimuleren  vlottere  inburgering  bij  de 
nieuwkomers.

• Het  sociaal  beleid  zal  gekenmerkt  zijn  door  activering  van  zij  die  kunnen  werken  en 
maximale zorg voor zij die dit niet (meer) kunnen. 

• Verzorgde (basis-)mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor groei.

• We kiezen voor een gezonde leefomgeving, duurzame industrie en een propere stad.
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• Wij ondersteunen het vrijwilligerswerk en de verenigingen in sport, jeugd en cultuur, en 
versterken het rijke aanbod van de stad op deze vlakken.

• Het nieuwe stadsbestuur staat borg voor een efficiënt, transparant, aanspreekbaar en dienstig 
bestuur.

• We  kiezen  resoluut  voor  een  gezond  financieel  beleid.  Niettegenstaande  de  middelen 
momenteel zeer beperkt zijn, engageren wij ons om de belastingen niet te verhogen. 

We reiken de hand naar al  onze inwoners, de bedrijven en de verenigingen om samen werk te 
maken van de 100 doelstellingen uit deze ambitienota.  Zo kunnen en zúllen we erin slagen om 
tegen  2018  op  elk  van  de  genoemde  beleidsdomeinen  ernstige  verandering  en  duidelijke 
vooruitgang te boeken.
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Veilige stad - Een veilige stad, blauw meer op straat.
Veiligheid kunnen we enkel creëren als de veiligheidsdiensten dicht bij onze inwoners staan. 
We willen ervoor zorgen dat onze korpsen zich nog beter op hun kerntaken kunnen toespitsen en 
met meer patrouilles op de baan kunnen.

De recente golf van grenscriminaliteit is een weerkerend fenomeen. We zijn hier niet blind voor en 
zullen de nodige middelen inzetten om deze misdaad te bestrijden.
Er zal aangedrongen worden bij de federale overheid om meer middelen in te zetten om de steden 
en gemeenten te ondersteunen die zwaar te lijden hebben onder de grenscriminaliteit. Een betere 
communicatie over de grenzen heen is noodzakelijk. Gemengde patrouilles waren een aanzet, maar 
dit blijkt niet voldoende.
Het buurtinformatienetwerk willen we verder uitbouwen, de nieuwe sociale media moeten er voor 
zorgen dat de communicatie tussen burger en politie optimaal kan verlopen.

Iedereen komt wel eens in contact met overlast en al  deze nare ervaringen zorgen vaak voor een 
blijvend onveiligheidsgevoel dat we willen wegwerken. Via preventiecampagnes, de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties (GAS), een overlastwaarborg en een positieve benadering willen we de 
overlast aanpakken.

Er dient een gezonde mix te zijn van preventie, sensibilisering en sanctionering. De bestaande 
middelen moeten maximaal ingezet worden en de specifieke lokale situatie dient bij de hogere 
overheden te worden aangekaart.

doelstellingen

1. Blauw moet meer op straat komen.

2. Wijkagenten moeten meer in contact komen met hun buurt.

3. De wijkagent zal bij controle voor inschrijving in het bevolkingsregister niet alleen 
controleren of de woning bewoond is, maar ook of andere documenten in orde zijn.

4. De gemeenschapswachten nemen taken zoals "gemachtigd opzichter" over van de 
wijkagenten.

5. De effectieve toepassing van het nieuwe politiereglement met GAS moet nauw opgevolgd 
en geëvalueerd worden. Het reglement moet rechtszekerheid bieden aan onze inwoners.

6. De specifieke situatie van onze grensligging met haar grenscriminaliteit wordt bij de hogere 
overheden aangekaart en moet aangepakt worden.

7. Meer middelen zullen worden ingezet om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te 
verhogen.

8. Het netwerk van (intelligente) camera's wordt versterkt.

9. Het buurtinformatienetwerk wordt verder uitgebouwd en zal gebruik maken van de nieuwe 
media.

10. Preventiecampagnes worden verder opgezet in samenwerking met scholen en verenigingen.

11. Er komt een overlastwaarborg voor minderjarigen. In overleg met de ouders zal een 
contract opgemaakt worden. Indien de minderjarige dit contract respecteert zal hij of zij de 
betaalde overlastwaarborg kunnen terugkrijgen.
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Bloeiende stad - Meer lokale economie voor lokale tewerkstelling.

In  vergelijking  met  andere  gemeenten  uit  onze  regio  telt  Menen  verhoudingsgewijs  meer 
werklozen. Bovendien behoort de jobratio, het aantal mensen dat werk vindt in eigen stad tegenover 
het aantal mensen dat buiten de stad gaat werken, tot de laagste van West-Vlaanderen. Er is  ook 
nood aan extra jobs in eigen stad.

De bedrijven zijn op zoek naar locaties waar extra industrie kan gecreëerd worden met bijhorende 
tewerkstelling. Onze provincie biedt hen een oplossing via Menen West, zowel voor regionale als 
lokale industrie. 
Het nieuwe stadsbestuur kan zich hierin vinden maar zal er streng op toezien dat de voorwaarden uit 
het PRUP gerespecteerd worden. Dit in overleg met de omwonenden.

Een greep uit de voorwaarden van het    P  RUP   :
Er  dient  eerst  een inrichtingsstudie opgemaakt  te  worden, met  bijzondere aandacht  voor 
waterbeheersing,  milieutechnische  maatregelen,  aanplantingsstudie  van  groen-  en 
bufferzones, de ontsluitingen van het bedrijventerrein… 

Pas nadat de rotondes N58-N8 en N58- N338 aangepast zijn, kan een stedenbouwkundige 
vergunning voor individuele bedrijven afgeleverd worden voor de volledige bedrijvenzone. 

O.a. volgende activiteiten zijn niet toegelaten; afvalverwerking waarbij sloopactiviteiten in 
open lucht of opslag in open lucht voorkomen, opslag in open lucht van stuivende stoffen, 
afvalverbranding, verwerking en bewerking van mest of slib, zware metaalindustrie… 

Ons centrum opnieuw als winkelcentrum op de kaart zetten vraagt initiatieven op vele terreinen: 
contacten  met  lokale  handelaars  en  winkelketens,  aantrekken  van  nieuwe  handelszaken,  de 
algemene leegstand  bestrijden  in  het  centrum,  opmaak  van een  distributie  planologisch  model, 
propere straten, …

Er zal een manager lokale economie met een onafhankelijke kijk op onze stad worden aangesteld 
om  de  lokale  ondernemersinitiatieven  in  Menen,  Lauwe  en  Rekkem  te  ondersteunen en  het 
handelscentrum terug nieuw leven in te blazen. 

Het valt moeilijk te rijmen met een hoge werkloosheid, maar bedrijven en instellingen vinden zeer 
moeilijk geschikt personeel, zelfs niet als ze maximale opleiding aanbieden.
Het  stadsbestuur  zal  op  lokaal  vlak  samenwerkingen  tussen  arbeidsmarkt  en  onderwijs 
ondersteunen.

Lokale economie is de motor van een gemeente. Werken en winkelen in eigen stad is een must.
Het  nieuwe  stadsbestuur  gaat  voor  een  actieve  stad  met  waardige  jobs  en  een  bloeiend 
economisch leven. Ondersteuning en controle gaan hierbij hand in hand.
Landbouw en sociale economie krijgen hierbij ook een volwaardige plaats. 
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doelstellingen 

12. Er wordt een manager lokale economie aangetrokken met een onafhankelijke kijk op 
Menen-Lauwe-Rekkem.

13. Bij de inplanting van Menen West worden de voorwaarden uit het Prup streng opgevolgd.  
Dit zal ook gebeuren bij de uitbreiding van Lar-zuid

14. Er komt een KMO-loket zodat ondernemers en landbouwers zich kunnen richten tot één 
punt voor al hun vragen.

15. Het parkeerbeleid zal rekening houden met de noden van de handel in het centrum.

16. De zaterdagmarkt moet opnieuw een aantrekkingspool zijn naar het handelscentrum.

17. Met het aankoopbeleid van de stad wordt maximaal prioriteit gegeven aan Menense 
handelaars en ondernemers binnen de wetgeving van de overheidsopdrachten.

18. Er wordt gezocht naar een plaats voor een bedrijvencentrum ter ondersteuning van starters 
en als doorgangsgebouw voor groeiende ondernemingen.

19. De voorwaarden voor vestiging van bedrijven op Menen Oost moeten herbesproken 
worden zodat ook kleine lokale kmo's toegang krijgen. Dit mag echter het karakter van dit 
bedrijvenpark niet schaden.

20. De belastingreglementen worden geëvalueerd met aandacht voor eenvoud en uniformiteit.

21. De sociale tewerkstellingsinitiatieven worden geëvalueerd. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen integratieprojecten naar de reguliere markt enerzijds en arbeidszorg 
anderzijds.

22. In optimale samenwerking met de plaatselijke handel wordt het toerismebeleid versterkt. 
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Thuis in onze stad - Beter wonen.
Er wordt werk gemaakt van goede en gezonde woningen. Wij willen dit realiseren door mensen te 
steunen die hun woning willen verbeteren en door leegstand en verkrotting tegen te gaan.

Er zijn heel wat premies voor wie zijn woning wil verbeteren of aanpassen; de dienst huisvesting 
helpt onze inwoners in deze regelmatig veranderende wirwar.
Dit heel vaak wijzigende aanbod willen we permanent evalueren en indien nodig zullen we onze 
premies aanpassen zodat we in onze stad de voor ons zeer belangrijke prioriteit kunnen realiseren : 
"Betere en gezonde hedendaagse woningen".

Wie een woning verbetert,  heeft  vaak een bouwvergunning nodig.  Door de stedenbouwkundige 
ontvoogding kan de stad sneller bouwvergunningen afleveren. De bouwreglementen moeten ook zo 
duidelijk mogelijk zijn. Zo kunnen bouwers veel tijd en geld besparen bij  het plannen van hun 
bouwwerken.

Het  stadsbestuur,  de  sociale  bouw-  en  verhuurmaatschappijen,  het  OCMW  en  het  AGB  zijn 
belangrijke spelers op de woningmarkt. Vanuit die positie willen we een voortrekkersrol spelen bij  
het verbeteren van onze woonkernen.

Via het beleid willen we de kwaliteit van de woningen verbeteren met extra aandacht voor 
onze jonge werkende gezinnen en onze ouderen. We streven naar betaalbaar en duurzaam 
wonen.

doelstellingen

23. Er wordt verder werk gemaakt van de stedenbouwkundige ontvoogding.

24. Diverse RUP's waaronder RUP Hagewinde worden ontwikkeld met respect voor de 
leefomgeving.

25. Het wonen boven winkels moet gestimuleerd worden.

26. Er komen sterkere stimulansen voor wie van twee woningen één maakt en deze woning ook 
zelf gaat bewonen.

27. De bouw- en verbouwingspremies worden geëvalueerd, ze moeten de verbetering van de 
woningmarkt stimuleren.

28. Er worden investeringsmaatschappijen aangetrokken om te investeren in onze 
woningmarkt.

29. Bouwen van of verbouwen tot een kangoeroewoning zal gestimuleerd worden.

30. De wooncode zal strikt toegepast en gecontroleerd worden. Leegstand en verkrotting 
worden kordaat aangepakt. 

31. Er wordt onderzocht op welke manier we onze inwoners kunnen aanmoedigen bij het 
verbouwen van leegstaande en verkrotte woningen.
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Nieuw   in onze stad   - Nieuwkomers integreren.
Menen  kent  een  hoge  instroom  van  migranten.  Dit  is  deels  ten  gevolge  van  een  verouderde 
huisvesting  in  een  aantal  woonkernen.  Bovendien  kennen  we  een  grote  verfransing  die  zich 
voordoet ten gevolge van de nabijheid van de lands- en taalgrens.

Met  de  nieuwe  bestuursploeg  willen  we  deze  instroom  beperken  en  de  nieuwkomers 
begeleiden en ondersteunen bij hun inburgering.
Menen is een Vlaamse stad! Het Nederlands beheersen is een belangrijke voorwaarde om zich 
te integreren. Wie de taal kent, kan deel uitmaken van de arbeidsmarkt en van het onderwijs; 
dit zijn belangrijke elementen tot integratie.
Een maximale samenwerking tussen stadsbestuur en OCMW is nodig om dit te doen slagen.

doelstellingen

32. Er komt een integratiedienst die een centrale rol krijgt in het leren van onze taal, onze 
cultuur en onze wetten.

33. Nieuwkomers dienen onthaald te worden in onze stad. Zij zullen deel uitmaken van onze 
gemeenschap en moeten kennis kunnen maken met de middelen tot inburgering die we ter 
beschikking stellen. Zij moeten hun rechten en plichten kennen.

34. Blijvende inzet tot integratie wordt een voorwaarde voor individuele steun. 

35. Naast taallessen willen we ook andere kansen bieden om de taal te oefenen. 

36. We ijveren voor een vlotte doorstroom naar tewerkstelling en een begeleiding bij het 
volgen van onderwijs.

37. Domicilie of sociale fraude om van verscheidene of hogere uitkeringen te genieten, of 
onterecht met Franse nummerplaat rijden om taksen te vermijden zal actief opgespoord en 
beteugeld worden. 

38. We willen sociale dumping in Menen tegengaan.

39. We zullen de verenigingen stimuleren om tot een hogere participatie van migranten te 
komen. 
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Warme stad - Welvaart voor iedereen.
Niemand vraagt erom om in een kansarme situatie terecht te komen.

Werk is een belangrijk uitgangspunt. Kansarmen een job aanbieden, opleiding en begeleiding geven 
is daarbij essentieel. 

Soms hebben mensen maar een kleine steun nodig om vooruit te kunnen. Een opvang voor kinderen 
kan het al mogelijk maken om een job te aanvaarden. 

Mensen met voldoende inkomen slagen er vaak niet in om rond te komen, een steeds belangrijker 
wordende taak van het OCMW is deze mensen te begeleiden bij het beheren van hun budget. 

Om problemen te voorkomen is het goed om de kansarme kinderen het onderwijs te geven dat ze 
verdienen.  Waar Nederlands geen moedertaal  is, is  extra  aandacht nodig om geen taalhinder te 
ondervinden in onderwijs en tewerkstelling. 

De komende jaren zal de nood aan opvangplaatsen voor senioren stijgen. Deze stijging willen we 
beperken door langer thuis wonen te vergemakkelijken.
De thuis- en mantelzorg moet verder gesteund worden.  De verenigingen en dagcentra moeten een 
warme  thuis bieden.
Seniorenbuurtwerk moet problemen vroeg detecteren en helpen een oplossing zoeken.

Het  sociaal  beleid  zal  gedreven  worden  door  activering  van  hen  die  kunnen  werken  en 
maximale zorg voor zij die dit niet kunnen. Enkel een streng maar rechtvaardig beleid kan 
hiertoe leiden. Zo is er voldoende ruimte om die mensen die het echt nodig hebben te helpen. 

doelstellingen

40. De vele vrijwilligers in de sociale sector moeten erkend en ondersteund worden.

41. De wachtlijsten voor de woonzorgcentra worden gecentraliseerd zoals dit al gebeurt voor 
kortverblijf.

42. De woonzorgcentra Ceres (St-Gerardus Lauwe) en Andante (Hof Ter Linden en de Feniks 
Menen) worden gerealiseerd.

43. Via seniorenbuurtwerk worden thuiswonende senioren opgevolgd.

44. Er komt een seniorenbeurs die de vele activiteiten voor senioren beter bekend maakt.

45. De sociale dienstverlening moet via een individueel begeleidingstraject leiden naar een 
zelfredzaam bestaan.

46. Er wordt een OCMW-fraudecel opgericht om misbruik tegen te gaan.

47. Er komt een digitaal loket voor kinderopvang waar we alle beschikbare opvangplaatsen in 
de stad bundelen. 
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Mobiele stad - Een bereikbare stad.
Menen kent met de ligging tussen Leie, grens en spoorweg een complexe verkeerssituatie. Er wordt 
gestreefd naar een vlotte circulatie met respect voor bewoners en lokale handel.
Er  zal  gezocht  moeten  worden  naar  een  gezonde  mix  van  langparkeren,  bewonersparkeren  en 
kortparkeren.

Enkele zwarte lokale punten hebben een grondige aanpak nodig. Bij heraanleg moeten we steeds 
aandacht besteden aan de zwakke weggebruikers en aan mensen die minder mobiel zijn.
We willen dit doen in overleg met de betrokkenen. Zij weten best welke de specifieke problemen 
zijn in hun straat of op hun plein. Ook overleg met de bewoners over het verloop van de werken kan 
de hinder beperken. 

Zwakke  weggebruikers  willen  we  belonen  met  goede  fiets-  en  wandelroutes,  indien  mogelijk 
moeten nieuwe verbindingen gecreëerd worden. We willen een fietsvriendelijke stad worden.

Het mobiliteitsbeleid zal gericht zijn op een vlotte bereikbaarheid van het centrum. Hierbij 
gaat  aandacht  naar  de  bewoners,  de  lokale  economie  en  de  zwakke  weggebruikers. 
Langparkeren zal vaak gepaard gaan met een korte wandeling.

doelstellingen

48. De bereikbaarheid van onze drie entiteiten onderling via het openbaar vervoer wordt 
opnieuw aangekaart bij De Lijn.

49. Het parkeerplan wordt geoptimaliseerd.

50. We willen werken aan bijkomende plaatsen voor gratis langparkeren langs onze 
invalswegen. Dit kan gepaard gaan met het aanbieden van fietsen.

51. Er komen beveiligde fietsenstallingen.

52. Er komt meer controle op zwaar vrachtverkeer binnen de woonkernen.

53. Er komt een betere bewegwijzering naar parkings en voor zwaar verkeer.

54. Het fietsnetwerk en het netwerk trage wegen wordt in kaart gebracht, leemtes worden 
ingevuld en geoptimaliseerd.

55. Er komen laadpalen voor elektrische fietsen.

56. Bij de aanleg van wegen gaat meer aandacht naar de zwakke weggebruikers.
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Leefbare stad - Groene leefomgeving in verstedelijkt gebied.
We willen onze bestaande industrieterreinen begeleiden naar een duurzaam bedrijvenpark.
Nieuwe inplantingen dienen meteen aan strenge normen van  duurzaamheid te voldoen. Aandacht 
voor mobiliteit, uitstoot, groen- en waterbuffers is een must.
Steeds zal er overleg gepleegd worden met de omwonenden.

Ook binnen en rond onze stad willen we de groene rustpunten optimaliseren en uitbouwen.

Waterbeheersing  is  voor  ons  belangrijk.  Er  zijn  kleine  projecten  zoals  het  vrijhouden  van  de 
grachten in samenwerking met de landbouw, maar ook grotere projecten zoals het aanbrengen van 
waterbuffers.

De Leie verdeelt Menen maar brengt ook mogelijkheden mee. In het kader van de verbinding Seine-
Schelde via de waterwegen dient de leieovergang aangepast te worden. Dit zal een invloed hebben 
op onze mobiliteit, onze handel en onze huisvesting. We willen een Masterplan Leie opmaken dat 
onze  visie hierover uittekent. 

We willen  de  leefbaarheid  van onze  stad maximaliseren.  Dit  zal  de  komende zes  jaar de 
besluitvorming doorspekken. We kiezen voor een propere en gezonde stad met groenzones en 
landbouwruimte als rustpunten.

doelstellingen

57. We maken een Masterplan Leie op. 

58. De Meense groenvallei is een project dat de verschillende groene zones tussen de Meense 
sluizen en de Lauwse Leiebrug wil verbeteren, ontwikkelen en toegankelijk maken.

59. De lucht- en watercontroles die hogere overheden uitvoeren zullen we nauwgezet 
opvolgen.

60. De stadsgebouwen krijgen een energiescan, maatregelen worden genomen om het verbruik 
te verminderen. 

61. Aan de verenigingen worden energiescans aangeboden.

62. We voeren de implementatie uit van het faseringsplan van de biomonitoring. 

63. Er zal nauw samengewerkt worden met de milieuorganisaties.

64. We maken er een erezaak van om samen met onze inwoners van Menen-Lauwe-Rekkem 
een propere stad te maken.

65. Kleine en grote sluikstorters worden opgespoord en gesanctioneerd door toepassing van het 
GAS-reglement.

66. Door het invoeren van het DIFTAR-systeem kunnen we onze subsidiëring behouden en 
kunnen we op alle recyclageparken het oneigenlijk gebruik terugdringen. We proberen door 
een gericht retributiebeleid bepaalde afvalstromen te verminderen. 

67. We willen onze bestaande industrieterreinen begeleiden naar duurzame bedrijvenparken. 
Met aandacht voor mobiliteit, uitstoot, groen- en waterbuffers
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Gezellige stad - Ruimte voor vrije tijd als bron voor een warme  
samenleving.

De vele vrijetijdsinitiatieven zijn de basis van een warme samenleving, ze zorgen voor ontmoeting 
en ontplooiing van iedere deelnemer.

Menen, Lauwe en Rekkem tellen zeer veel verenigingen actief in het vrijetijdsleven.Via sport, spel 
en  cultuur  brengen  ze  heel  veel  mensen  samen.  De  inzet  van  de  vele  vrijwilligers  is  een 
onbetaalbare drijfveer voor onze stad.

Veel initiatieven worden gesubsidieerd en krijgen lokalen van de stad. We blijven dit ondersteuen. 
Ook willen we de vele verenigingen helpen door de administratieve rompslomp te vereenvoudigen.
Samenwerking tussen organisaties willen we stimuleren en steunen. De bestaande accomodaties 
moeten maximaal kunnen worden benut.

Cultuur

Cultuur is als een spiegel, ieder die erin kijkt ziet iets anders. Kijken naar kunst is kijken naar jezelf  
en  je  omgeving.  Jezelf  zien  is  jezelf  versterken.  We  willen  dan  ook  genoeg  spiegels  op  vele 
plaatsen.
De vele cultuurverenigingen in onze stad  verbinden ook mensen, ze zijn een weefsel voor onze 
gemeenschap.
Cultuur  dient  ook  buiten  haar  muren  te  treden.  Dit  verlaagt  de  drempel  en  geeft  een  sterke 
uitstraling voor onze stad.

Cultuur moet bereikbaar zijn voor alle inwoners en hen versterken. De verenigingen krijgen 
een centrale rol in het cultuurbeleid. Daarnaast willen we het stedelijk cultureel aanbod van 
de stad behouden, versterken en evalueren.

Jeugdwerk

We willen niet alleen vandaag een goede stad maar ook een sterk "Menen Lauwe Rekkem" in de 
toekomst. We zullen dan ook over de volledige beleidslijn aandacht hebben voor de jeugd.
Het jeugdwerk is voor ons de volledige mentale en fysieke ruimte waarin kinderen en jongeren 
elkaar ontmoeten, elkaar vormen en samen ontspannen.

Het jeugdwerk moet degelijk zijn en aandacht hebben voor de vele verschillen onder de jeugd 
en  de  jeugdverenigingen.  Ieder  initiatief  zal  gelijkwaardig  behandeld  worden. Het  sterke 
netwerk van organisaties en de vele verenigingen zijn de basis. Het vrije spel moet op veel 
plaatsen mogelijk zijn.

Sport

Sport is belangrijk voor iedereen, het houdt je lichamelijk en geestelijk fit en gezond. Dit moet ook 
mogelijk zijn buiten de verenigingen. Een looppiste, wandel- en fietspaden, een zwembad: ook deze 
accommodatie willen we in goede staat houden en waar nodig aanvullen.
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Topprestaties op sportief vlak zetten mensen aan om mee te doen. Ze laten hen geloven in zichzelf 
en brengen een positieve beweging op gang.

De sportverenigingen zijn actief in een ruim aanbod van sporttakken en richten zich op heel wat 
doelgroepen. 

Via het sportbeleid willen we onze inwoners in beweging zetten, zowel binnen als buiten de 
sportclubs.  Onze  talentvolle  sporters  en  sportclubs  willen  we  stimuleren en  optimaal 
begeleiden. 

Toerisme en evenementen

Het toerisme in onze stad gaat  erop vooruit.  Privé-initiatieven die onze stad ten goede komen, 
ondersteunen we, want ze zijn een bron van inkomsten voor heel de stad. 
Steeds meer mensen rijden met de elektrische fiets. We zullen voor hen laadpalen plaatsen. 

Menen, Lauwe en Rekkem kennen veel festiviteiten. De meeste van die festiviteiten worden door 
vrijwilligersverenigingen  georganiseerd.  We  kunnen  dit  enkel  toejuichen  en  zullen  dergelijke 
initiatieven blijven stimuleren en ondersteunen.

Menen,  Lauwe  en  Rekkem  hebben  heel  wat  troeven  die  we  promoten en  zullen  blijven 
ondersteunen. 

doelstellingen

68. We hebben een sterk verenigingsleven dat in het beleid betrokken zal worden. We doen dit 
via de adviesraden.

69. Verenigingen krijgen feestcheques waarmee ze materiaal kunnen ontlenen of lokalen huren 
bij de stedelijke diensten.

70. Alle reglementen moeten getoetst worden om na te gaan of ze helder en gelijk zijn voor alle 
verenigingen.

71. De noden van de verenigingen zullen geïnventariseerd worden met aandacht voor zowel de 
verenigingen die gebruik maken van stadslokalen als verenigingen met eigen lokalen.

72. Eén aanspreekpunt moet helpen bij de administratieve rompslomp om tot een 
administratieve vereenvoudiging te komen voor de organisaties.

73. De gebouwen dienen opgefrist te worden, ze moeten veilig en energiezuinig zijn.

74. Er zal een win-winbeurs georganiseerd worden waarbij verenigingen diensten of materialen 
kunnen uitwisselen.

75. De vrijetijdsinitiatieven worden ertoe gestimuleerd aandacht te hebben voor de diverse 
doelgroepen. De vrijetijdspas blijft behouden en wordt verfijnd. 

76. De accommodaties moeten maximaal benut worden in samenspraak met de vaste 
gebruikers.

77. Het aanbod aan activiteiten moet gebundeld en gepromoot worden. Hierbij gaat extra 
aandacht naar de initiatieven van ons rijk verenigingsleven. 
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78. We kiezen ervoor om skate-spots te installeren.

79. Er komt een nieuw cultureel centrum in Lauwe dat een huis zal zijn voor de Lauwse 
verenigingen. Het aanbod dient afgestemd en gecoördineerd te worden met dat van CC De 
Steiger, dit om overlappingen te vermijden. 

80. De nieuwe polyvalente zaal aan de gemeenteschool in Rekkem zal ook mogelijkheden 
bieden voor het jeugdwerk en culturele initiatieven.

81. Op korte termijn zullen initiatieven genomen worden om aan te sluiten bij de herdenking 
van de "Groote Oorlog" 1914-1918.

82. De polyvalente ruimte in Park Ter Walle komt er. De jeugdsite wordt verder uitgebouwd.

83. Extra aandacht dient te gaan naar jeugdhuizen die een sterk wisselende en daardoor broze 
structuur hebben.

84. Er wordt verder geïnvesteerd in speelruimte en speelpleintjes.

85. Er komt een speelbos.

86. Kindveilige routes worden in kaart gebracht en krijgen speelse elementen. Kinderen, 
jongeren en de jeugdraad worden hierbij betrokken.

87. Binnen de nieuw te creëren locaties zal een oplossing gezocht worden voor beginnende 
jongerenbands.

88. In het stadhuis komt een informatiepunt waar de bezoeker toeristische informatie kan 
ontvangen.  

89. Menen, Lauwe en Rekkem hebben heel wat troeven die we promoten en zullen blijven 
ondersteunen.

90. De ambitie van sommige sportverenigingen is groot. We staan open voor voorstellen tot 
samenwerking met hen en andere partners om deze ambities te helpen waarmaken.

91. Mensen die onze stad een bijzondere uitstraling geven, willen we in de kijker zetten.
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Heldere stad - Correct beleid.
Menen heeft zeer veel sterke krachten in zijn stads- en OCMW-diensten. Door hen meer vertrouwen 
te geven vanuit de politiek willen we een sfeer van vertrouwen scheppen tussen de diensten. Dit 
moet leiden tot meer samenwerking wat de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening verhoogt.
Onze inwoners moeten kunnen genieten van een 21ste-eeuwse flexibele dienstverlening.

Het principe van "zero based budgeting" zal gevolgd worden, dit betekent dat budgetten jaarlijks 
opnieuw moeten worden verantwoord. 

Via een ruim overleg willen we een ruim gedragen besluitvorming krijgen.

De volgende generatie mag niet opgezadeld worden met uitgaven waarvan zij niet kunnen 
genieten. De dienstverlening moet ten dienste staan van onze burgers. De besluitvorming moet 
transparant zijn.

doelstellingen

92. De stadsbegroting is de moederbegroting. We zullen als een goede huisvader de uitgaven in 
de hand houden eerder dan nieuwe lasten op onze burgers af te wenden. 

93. De groei van de uitgaven moet worden gedrukt. Dit geldt niet alleen voor de stad zelf maar 
ook voor alle de verschillende overdrachten. 

94. Via een doorgedreven samenwerking tussen OCMW en stad zullen er efficiëntiewinsten 
geboekt worden. 

95. De personenbelastingen en de grondlasten worden niet verhoogd.

96. Er wordt tijdens de komende legislatuur een "Masterplan Menen 2030" opgemaakt. Dit 
moet een langetermijnvisie voor onze stad ontwikkelen waaraan alle beslissingen getoetst 
worden.

97. Inwoners van onze stad zullen klachten en problemen kunnen melden via een hedendaags 
klachtenpunt. 

98. De openingsuren zullen geëvalueerd worden. Bepaalde diensten zullen beter toegankelijk 
gemaakt worden voor werkenden en studenten.

99. De stad staat in voor beheer van gebouwen en materialen en verwacht dan ook een 
verantwoordelijk gebruik door de gebruikers.

100. Er komt een tevredenheidsonderzoek bij onze inwoners over onze diensten en onze 
activiteiten.
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