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een sterke visie op het beleid voor de komende jaren 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 oktober kiest u hoe onze stad er in de toekomst zal uitzien.  

 

In dit verkiezingsprogramma kan u ons programma voor de volgende zes jaar 

lezen.  

 

We zijn er ons van bewust dat ook u als lezer en kiezer een aantal ideeën en 

suggesties hebt. We staan hiervoor open en komen graag langs om dit te 

bespreken; zowel voor als na de verkiezingen. 

 

Veel leesplezier en alvast bedankt om ons te steunen op 14 oktober. 
 

  



Bestuur 
de weg vooruit met een degelijk beleid 

 
 

Financieel Bestuur 

Voorstellen kunnen slechts worden gerealiseerd als ze betaalbaar zijn. CD&V wenst het 

financieel beleid van de voorbije zes jaar verder te zetten; dat betekent de schuldportefeuille 

in bedwang houden. De voorbije legislatuur werd de schuld drastisch verminderd. Bovendien 

worden ook de regelmatig terugkerende uitgaven in bedwang gehouden. 

De financiële ruimte die hierdoor vrij komt, wordt benut om te investeren in voorstellen die 

hierna aanbod komen. Voorstellen die onze inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem ten 

goede komen. 

 

Net zoals de voorbije legislatuur worden de aanvullende personenbelasting, de onroerende 

voorheffing en de algemene gemeentebelasting niet verhoogd.   

 

 

Transparant bestuur 

De communicatie met onze inwoners kan op meerdere vlakken beter. 

De stedelijke dienstverlening dient meer klantgericht te zijn. Met andere woorden meer 

gericht op onze inwoners. Zelfs als dat betekent meer werk voor onze ambtenaren. Onze 

inwoners dienen altijd voorop te staan. 

Een verhoogde participatie van onze inwoners staat ook voorop. Het is heel belangrijk om 

voortdurend te voelen wat leeft bij onze inwoners. Vandaar dat we dit op een meer 

gestructureerde manier willen doen door de participatie met onze inwoners op alle 

beleidsdomeinen te verhogen. 

Hierin past ook een opwaardering van alle adviesraden. Zij moeten meer inhoudelijk worden 

ondersteund zodat zij nog meer inhoudelijk sterke adviezen kunnen formuleren. 

 

 

 

 

  



Mobiliteit 
de weg vooruit naar vlotte bereikbaarheid 

 

 

Te voet 

Voetpaden moeten voor iedereen begaanbaar zijn en toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 

slechte stukken moeten prioritair worden vernieuwd. Waar mogelijk moeten rustpunten 

worden voorzien zodat ook mensen die minder mobiel zijn zich in onze stad kunnen 

verplaatsen. 

Het budget voor onderhoud en (her)aanleg wordt verdubbeld. 

 

 

Koning Fiets 

Fietsen is goed voor onze gezondheid en de gezondheid van onze omgeving. Met de fiets vind 

je vlot parking en vermijd je files. We zullen dan ook de fiets als eerste vervoermiddel voorop 

stellen. 

• Alles begint bij het kunnen beschikken over een fiets. Heel wat mensen kunnen zich 
een fiets veroorloven maar hebben geen plaats om deze te stallen. Sociale 

woonmaatschappij Impuls heeft een aantal fietsgarages waar je een afgesloten 

standplaats voor jouw fiets kan huren. De komende jaren zullen we extra dergelijke 

fietsenstallingen bij creëren.  

• Bij iedere aanleg van een straat zullen we eerst kijken hoe de fiets veilig kan rijden. 
Het wordt een mix van fietsstraten, fietspaden en fietssuggestiestroken. Hiervoor 

zullen we in dialoog gaan met de fietsers en richten we een fietsraad op. 

• Bij werkzaamheden en wegomleggingen komt een aangepast traject voor fietsen. Ook 
dit in overleg met de fietsraad. 

• Fietscenten zullen worden gereserveerd om ons fietsnetwerk te verbeteren. 

• De schoolomgevingen zullen prioritair ten voordele van de fiets worden hertekend. 

• Extra parkeerplaatsen voor fietsen zullen worden gecreëerd. Waar weinig sociale 
controle is kan dit gepaard gaan met camerabewaking. 

• Er komen extra borden om automobilisten te verwittigen dat fietsers uit de zijstraten 
kunnen komen. 

 

Gratis parkeren 

In Lauwe en Rekkem vind je makkelijk een parkeerplaats. In Menen kan het vaak drukker zijn 

en is nood aan een aantal bijsturingen. Bovendien willen we onze handelskern versterken met 

aandacht voor kort en lang parkeren. 

Kort parkeren in de handelskernen wordt gratis en eenvoudig, 1 uur met parkeerschijf. Wie 

langer wil blijven staan zal dit kunnen als hij er voor betaalt. 

De parkings in de omgeving van de handelskern zal 3 uur gratis kunnen worden gebruikt via 

app of  parkeermeter. Ook hier zal je langer kunnen blijven staan mits een bijdrage. Voor de 

bewoners van deze zones worden bewonerskaarten voorzien. 

Wie bereid is een wandeling te maken voor hij in het centrum komt, zal zijn wagen gratis 

kunnen laten staan zo lang hij wil, op een licht verder afgelegen parking. 

Terecht wordt opgemerkt dat wanneer je van de gratis parkeerplaatsen naar het centrum 

wandelt veel vrije betalende parkeerplaatsen tegenkomt. Er wordt gezocht naar een gezond 

evenwicht zodat de parkeerplaatsen maximaal worden benut. 

De parkings worden duidelijk bewegwijzerd en een parkeerroute wordt uitgestippeld. 



 

Rond punt Grote Markt 

Wie nu vanuit de Kortrijkstraat naar de Grote Markt wil, ziet eerst het Belfort voor zich, 

daarna moet hij via de Bruggestraat, Kortestraat, Koningstraat en Ieperstraat om aan de 

Grote Markt te geraken. De Langestraat en Koningstraat zijn hier niet aan aangepast met 

gevaarlijke situaties voor fietsers. Ook wie via de Bruggestraat de Grote Markt nadert wordt 

via de Esplanadestraat naar de Koningstraat geleid. 

Van het huizenblok tussen Kortrijkstraat, Donkerstraat en Bruggestraat zouden we een 

rondpunt maken. Dit zal de veiligheid voor fietsers verhogen en voor een vlottere circulatie 

zorgen. 

 

Duidelijke signalisatie 

Waar mogelijk verminderen we het aantal borden, waar nodig plaatsen we borden en 

wegmarkering bij. We doen dit op een eenvormige manier. Bij aanleg en renovatie van 

verkeersremmers kiezen we voor een eenvormig systeem. 

 

Centraal meldpunt 

Via een centraal meldpunt zullen inwoners nodige herstellingen en suggesties voor veiliger 

verkeer kunnen melden. De stad dient met deze mensen een positieve dialoog te starten om 

het verkeer vlotter en veiliger te maken. 

 

Openbaar vervoer 

Een buslijn die Lauwe met Menen en Rekkem verbindt, werd afgelopen legislatuur geopend. 

We blijven verder ijveren voor goede verbinding tussen de deelgemeenten. 

 

Deelauto's 

Een auto is duur en neemt veel plaats, toch hebben we er soms een nodig om boodschappen 

te doen, op reis te gaan of afgelegen plaatsen te bereiken. Deelauto's zijn een goede oplossing 

voor wie weinig een auto nodig heeft. Nu reeds kunnen personen met een beperkte 

mobiliteit gebruik maken van een deelbus van het OCMW. Dit loopt vlot en kan worden 

uitgebreid naar het volledige wagenpark van de stad en toegankelijk gesteld worden voor 

iedereen met een rijbewijs. 

 

 

  



Lokale economie 
de weg vooruit naar een ondernemende stad 

 
De werkloosheid is de afgelopen 6 jaar gedaald van 7,15 % naar 6,5 %. Deze trend willen we 

verder laten aansluiten bij het regiogemiddelde voor Zuid-West-Vlaanderen 4,17 % (cijfers 

Arvastat, VDAB). 

Tegelijkertijd dienen we extra arbeidsplaatsen aan te trekken en bestaande tewerkstelling te 

behouden. 

De tewerkstelling in onze stad vind je in de lokale handel, bedrijven, landbouw, onderwijs, 

zorg, ambachten en (openbare) diensten. 

 

 

Lokale handel 

Het kleinhandelsapparaat staat onder druk. Het stadsbestuur gaat na op welke manier en in 

welke vorm sommige vormen van kleinhandel kunnen worden ondersteund. Op de eerste 

plaats in de centra van de drie deelgemeenten. Anderzijds worden deelkernen, verder 

verwijderd van een centrum, niet uit het oog verloren. Ook zij hebben nood aan kleinhandel. 

Ondersteuning kan maar hoeft niet noodzakelijk financieel zijn (subsidies voor het renoveren 

van een handelspand). Promoten van nabij winkelen of promoten van de korte keten behoort 

eveneens tot de mogelijkheden. 

 

Wonen boven winkels wordt gestimuleerd maar mag het aantrekken van investeerders niet 

belemmeren. 

 

Om leegstand te verminderen zal de eigenaar – zodra zijn pand leeg komt te staan – 

geïnformeerd worden over de mogelijke subsidies en leegstandsbelasting. 

Samen met de gebruikers van de handelsstraten zullen we een denktank oprichten om werk 

te maken van een bloeiende handelskern. 

Ook vrije beroepen en ambachten zullen gestimuleerd worden om samen bedrijvige kernen 

te creëren. 

De marktpleinen van Menen, Lauwe en Rekkem zullen in overleg met de gebruikers worden 

aangepakt  om zo de aantrekkelijkheid van het handelscentrum te verhogen. Rond de ingang 

van AZ Delta en het Schippershof wordt het plein vernieuwd. De werken rond de verhoging 

van de Leiebrug worden de kroon op het werk. 

 

De dienst lokale economie zal worden versterkt en zal de stad naar investeerders en 

consumenten promoten. Hij zal ten dienste staan van handelaars en hen de weg wijzen naar 

subsidies en door de soms complexe regelgeving loodsen. Ook de lokale regelgeving 

eenvoudig houden is zijn taak. 

 

  



Bedrijvenparken 

In de huidige legislatuur werd veel gerealiseerd om de lokale bedrijven te behouden en te 

versterken. Dankzij onder andere de uitbreiding van de Lar konden we bedrijven in de streek 

houden, deze uitbreiding bracht extra tewerkstelling mee voor onze stad. 

 

De regels voor Menen Oost werden versoepeld waardoor nieuwe bedrijven werden 

aangetrokken. Een projectontwikkelaar zal er de M-Tower bouwen die plaats zal bieden aan 

kantoren, een hotel, kinderdagverblijf, … Dit betekent tewerkstelling voor lang- en 

kortgeschoolde mensen. 

Terecht promoten ze de unieke ligging van Menen als één van de beste aansluitingen in alle 

richtingen: “De Belgische westkust, Duinkerke en Calais, de Belgische westkust Brugge en 

Zeebrugge, de noordelijke driehoek Brussel-Antwerpen-Gent, de zuidelijke as Lille-Parijs en 

zuidoostelijk Doornik en Mons. Kortom het project is gelegen op één van de bereikbaarste 

plaatsen van de Eurometropool Kortrijk-Lille.” 

 

In Lauwe en Menen worden de sites De Bramier en Tyber ontwikkeld; ruimte dus voor lokale 

bedrijven om hun activiteiten verder uit te bouwen. 

 

De ombouw van één van de oudste industriezones naar een industriepark is ingezet met de 

oprichting van Platform Grensland. Grensland werd in de jaren …. gebouwd met 

ondertussen verouderde maatstaven. Via Platform Grensland werken ondernemers samen 

om de leefbaarheid van Grensland te verhogen. 

Ook Bitlar het platform van ondernemers op de Lar maakt diezelfde beweging. De stad dient 

dit te ondersteunen en versterken. 

 

Netheid, veiligheid en leefbaarheid voor gebruiker en omgeving zijn de hedendaagse normen. 

De komst van het provinciaal bedrijventerrein Menen/Wervik ondersteunen we maar we 

zullen erop toezien dat dit aan de strengste eisen voldoet. 

 

 

Landbouw 

Het buitengebied van onze stad wordt gekenmerkt door landbouw. Aangenaam om tussen te 

wandelen en fietsen, maar hier wordt ook gewerkt. Dankzij de noeste arbeid van de 

landbouwers groeit daar wat op ons bord komt. Hun broodwinning is ons brood. 

De stad helpt hen bij het onderhouden van de grachten en de strijd tegen zwerfvuil en 

sluikstorten. 

Landbouwers willen we duidelijkheid geven over hun gronden. We zullen steeds verdedigen 

om uitbreiding van bedrijven en huisvesting binnen de ring te houden. De ruimte buiten de 

ring is voor landbouwbedrijven. 

 

 

Sociale tewerkstelling 

De druk op de werkvloer ligt hoog, sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig om 

hierin te kunnen meedraaien. Veerkracht IV, 't Veer, Octopoets, Wijkwerken, ... zijn lokale 

organisaties die tewerkstelling met ondersteuning aanbieden. De sociale diensten in onze 

stad zullen we maximaal laten samenwerken met deze bedrijven. Waar mogelijk zullen we de 

uitbouw van hun activiteiten ondersteunen en zullen we hen bijstaan om sterke krachten te 

laten doorgroeien naar de reguliere tewerkstelling. 

 



Milieu 
de weg vooruit naar een leefbare stad 

 
Ons landbouwgebied en de Leieboorden bieden ons veel groen. Verder hebben we 

voornamelijk een verstedelijkt gebied met parken. 

 

 

Verstedelijkte natuur 

De leefbaarheid binnen onze woonkernen willen we verhogen. 

Eerder in het programma kon je al lezen hoe we de fiets voorop zetten in ons 

mobiliteitsbeleid. In datzelfde hoofdstuk las je ook dat we het wagenpark van de stad willen 

openstellen voor autodelen. Op die manier kunnen we de uitstoot door gebruik en 

productie van wagens verlagen. 

 

Het project kleurrijke gevels bestaat ondertussen meer dan 10 jaar, vooral de actie “Menen 

bebloemd” is bekend. Daarnaast wordt het initiatief van de wereldtuin waarbij bloembakken 

op de vensterbanken rond het Vander Merschplein worden geplaatst ondersteund. 

Ook jouw gevel kan je met groen laten begroeien. Hiervoor bestaat een reglement 

geveltuinen dat we de komende jaren zullen promoten. 

 

De parken bevatten veel graspleinen. Het onderhoud hiervan brengt veel groenafval mee. 

Zoveel mogelijk willen we onze parken en pleinen onderhoudsarm maken en voorzien van 

planten die een meerwaarde hebben voor de natuur. Bloemenweiden, hoge grassen, … 

 

De bloembakken die overal te vinden zijn, maken onze stad aantrekkelijk maar brengen ook 

rust. De keuze van bloemen moet hierop afgestemd worden. 

 

Samentuinen, het vroegere Volkstuinen brengt mensen en buurten samen in een groen kader. 

Het project van de Wereldtuin zullen we verder ondersteunen. Ook nieuwe initiatieven die 

buurten op die manier samenbrengen zullen we helpen en mee op zoek gaan naar geschikte 

ruimte. 

 

De nieuwe as tussen Lauwe Plaats en het nieuwe ontmoetingscentrum zal een groene as 

worden voor Lauwe. 

 

 

  



Groene assen langs de Leie en de beken 

Langs onze beken en de Leie hebben we veel groen. Deze groene longen moeten behouden 

blijven. 

 

Het plan Geluwebeek bestaat en zullen we realiseren: naast het reeds bestaande vondelpad 

wordt een speelbos aangelegd. Dit zal gebeuren in overleg met de bewoners en landbouwers. 

 

Langs de Leie komt het Barakkenpark. Dit park zal aangelegd worden met aandacht voor 

natuurlijke elementen. Het zal rust brengen voor bewoners, bezoekers en de natuur. 

 

Voor het onderhoud van de wandel- en fietswegen zijn middelen voorzien; we zorgen er 

voor dat deze ook worden benut. 

 

Bestaande projecten die lopen in samenwerking met Natuurpunt zoals Bramier, De Poel, 

Purgatoire, … blijven behouden. 

 

 

Afval 

Waar mensen samenkomen om te kuieren in een park of op evenementen zullen we 

voorzien in vuilnisbakken. 

 

Er wordt verder gesensibiliseerd om afval in de vuilnisbak te gooien en zoveel mogelijk te 

recycleren. Opruimacties krijgen onze steun. We zullen onderzoeken of we de gasboetes 

voor zwerfvuil kunnen vervangen door alternatieve sancties. De vervuiler laten opkuisen in 

plaats van betalen bijvoorbeeld. 

Met tijdelijke camera's zullen we zwerfvuilgevoelige plaatsen controleren. 

 

Voor een aantal gratis afvalfracties zoals karton en PMD willen we mini - recyclagepunten 

voorzien. 

 

 

Dierenwelzijn 

Het dierenasielcentrum levert prachtig werk dat we verder zullen ondersteunen. Evenveel lof 

voor het initiatief dat zwerfpoezen steriliseert. Ook dit project kan verder rekenen op een 

bijdrage van de stad. 

 

De regionale hondenweide aan het Preshoekbos in Lauwe is een groot succes. 

Via de website van de stad willen we dierenliefhebbers informeren over de omgang met hun 

dieren en waar ze terecht kunnen met hun vragen. 

 

Uit onderzoek blijkt dat bijna 70 % van de veehouders geconfronteerd wordt met scherp-ins. 

Een scherp-in is een maagletsel dat een dier  krijgt door zwerfvuil dat in zijn voeding 

terechtkomt. Een blikje in de graskant kan grote gevolgen hebben. Dieren worden er ziek van 

en bijna de helft van de dieren uit het onderzoek is eraan gestorven. Voor het dierenwelzijn 

zullen we initiatieven die het zwerfvuil in landbouwgebied bestrijden sterk ondersteunen. 

 

  



Energie 

De meest groene energie is de energie die je niet verbruikt. 

Via de dienst huisvesting worden bouwers en verbouwers geholpen om hun energiepremies 

aan te vragen. Bouwers en verbouwers worden zo aangezet om hun woningen zuinig te 

maken. 

 

De stad heeft hierin een voorbeeldfunctie. Hierbij zullen we voorrang geven aan het 

energiezuinig maken van de gebouwen boven het opwekken van groene energie. Enkel de 

binnenlucht willen we opwarmen met zonnepanelen. 

 

Burgerprojecten die groene stroom zoals zonnepanelen willen plaatsen ondersteunen we 

met de deskundigheid die binnen de stadsdiensten aanwezig is. 

 

  



Verenigingen,  buurten en jeugd 
de weg vooruit naar een levendige stad 

 

 

In 2017 werd het nieuwe jeugdcentrum voltooid, in 2018 werd de eerste steen van het 

ontmoetingscentrum in Lauwe gelegd en zal de uitbreiding van de sporthal worden voltooid. 

Zomer Menen en Lauwe werden Summer@Lauwe, Reckebilck en Salto. Buurtverenigingen 

ontstonden in de Barakken, de Nieuwe Tuinwijk en rond het Vander Merschplein. 

Jeugdverenigingen gingen samenzitten om hun plannen voor jeugdlokalen in Menen, Lauwe en 

Rekkem vorm te geven. Voor het vernieuwen van deze lokalen werd een budget van 700 000 

euro vrijgemaakt. 

 

De nieuwe Menenaars verenigden zich en kregen hierbij steun van de integratiedienst. 

 

Het feestmateriaal van de stad werd gratis ter beschikking gesteld voor alle evenementen. 

 

Menen, Lauwe en Rekkem kennen veel sterke en diverse verenigingen. Verenigingen zijn een 

belangrijke hefboom van onze samenleving. We ontmoeten elkaar en versterken elkaar via de 

verenigingen. Verenigingen zijn het gezicht van onze stad, in de vereniging hebben we de 

mantelzorger leren kennen die op onze oude dag onze boodschappen doet. Hierbij willen we 

de buurtverenigingen extra in het licht zetten, buurten waar we elkaar kennen en ontmoeten 

zijn sterke buurten, zijn buurten waar we elkaar helpen, zorgbuurten. Initiatieven die buren 

samenbrengen zullen we dan ook ondersteunen, buurtfeesten en straatbarbecues mogen op 

onze steun rekenen. 

Via jeugd-, ouderen-, cultuur- en sportraad organiseren we de inspraak van onze jongeren, 

ouderen en verenigingen. Samen met hen worden subsidies verdeeld. Extra ondersteuning 

dient te gaan naar vorming van deze mensen. 

De stadsdiensten dienen ten dienste van de verenigingen te staan en hen te ondersteunen. 

Ondersteunen van activiteiten van verenigingen krijgt de voorkeur op activiteiten door de 

stad georganiseerd. 

 

Als CD&V zullen we met de stad verenigingen die zelf lokalen willen aankopen, bouwen of 

verbouwen bijstaan. 

Met onze steun werden middelen voor jeugdlokalen gereserveerd. Samen met de jeugdraad 

zal met deze middelen gewerkt worden aan degelijke en veilige jeugdlokalen en jeugdhuizen. 

 

De eigen lokalen van de stad dienen maximaal beschikbaar te zijn voor de verenigingen. Zo 

kunnen de verenigingen zich maximaal ontplooien. De beschikbaarheid van die lokalen moet 

online kunnen worden bekeken en gereserveerd. 

 

Een deel van het stadsbudget zullen we in overleg met verenigingen en wijkraden besteden, 

zo maken we werk van een eerste burgerbegroting voor onze stad. Het spreekt voor zich 

dat we hierbij het democratisch proces goed in het oog houden. 

 

De ingezette middelen moeten maximaal benut worden. Ook ontmoeting, cultuur en 

sportbeleving los van een vereniging zullen van de met stadsgeld gefinancierde infrastructuur 

gebruik kunnen maken. 

 



Afgelopen jaren werd een aantal skatespots aangelegd; in overleg met de gebruikers zullen 

we hier verder in investeren. 

 

De jow-werking in de Barakken en op de Nieuwe Tuinwijk, Mobspel en het vindplaatsgericht 

werk van de jeugddienst mikken op kinderen en jongeren die buiten de organisaties elkaar 

ontmoeten in straten, parken, op pleintjes en aan de skatespots. Deze organisaties zullen we 

verder ondersteunen en laten samenwerken zodat we iedereen meekrijgen in onze stad. 

Pleinen en parken moeten uitnodigen om samen te zitten, te spelen en te sporten 
 

  



Veiligheid 

de weg vooruit in een veilige stad 
 

 

De voorbije bestuursperiode was het aantal diefstallen verminderen topprioriteit voor de 

politie. Tevreden kunnen we zeggen dat de investeringen in het cameraschild, grenscontroles 

en binationale patrouilles hun vruchten hebben afgeworpen, want het aantal diefstallen in 

woningen is tussen 2014 en 2017 met bijna de helft gedaald en in andere gebouwen met 

meer dan dertig procent. 

De daling van het aantal inbraken is een goede zaak maar het aantal pogingen blijft wel gelijk. 

Daarom moeten we blijvend werk maken van het  terugdringen van de criminaliteit. We kunnen 

dit doen door het Buurt Informatie Netwerk (dat onlangs werd hervormd) beter te 

ondersteunen. Maar ook door verder in te zetten op een sterk korps en het de ruimte te 

geven om nieuwe technieken zoals een moto met ANPR-camera verder te gebruiken. Tot slot 

moet het nieuwe bestuur blijvend inzetten op samenwerking met Frankrijk om 

gegevensuitwisseling, gemengde patrouilles en een gezamenlijk politiekantoor op de grens te 

realiseren. 

De criminaliteit is gedaald in Menen, maar vooral de halvering van het aantal woninginbraken 

is een pluim op de hoed van onze burgemeester. Dit succes werd gerealiseerd door te 

investeren in preventie, camerabewaking en een sterke inzet van de politie. In de toekomst 

willen we: 

• De stedelijke preventiedienst verder uitbreiden, want voorkomen is beter dan 
genezen. 

• Ijveren voor een gezamenlijk politiecommissariaat met Frans-Belgische patrouilles 

24 op 24 uur / 7 dagen op 7 

• De politiecombi wordt een digitaal kantoor waardoor alle administratieve 
afhandeling ter plaatse kan gebeuren 

• Het cameraschild gebruiken om ook fietsendiefstallen te vermijden. Iedere fiets kan zich 

laten chippen, zodat we steeds weten waar de fiets gepasseerd is bij een diefstal 

 

 

 

  



Wonen 
de weg vooruit naar een thuis voor iedereen 

 

 

In Menen, Lauwe en Rekkem zijn er ongeveer 14 000 woningen. De afgelopen jaren zijn er 

grote inspanningen gedaan om eigenaars te stimuleren de kwaliteit van deze woningen te 

verbeteren. 

Ook de woonmaatschappij Impuls leverde haar bijdrage. Er werden verschillende woningen 

gerenoveerd en bij gecreëerd. 

 

Iedere inwoner van onze stad wensen we een kwalitatieve woning toe, aangepast aan zijn 

woonnood. We zijn er ons van bewust dat iedereen andere wensen heeft: een goedkope 

woning, een ruime woning, een toegankelijke woning, een woning in het centrum, een woning 

in een rustige zijstraat, .. 

 

Wonen voor iedereen. 

 

Woningen betaalbaar voor alleenstaande ouders, jonge gezinnen, mensen met een beperkt 

inkomen, ... 

 Via de woonmaatschappij worden deze verder aangeboden. 
 

 Kleine woningen die via de private huurmarkt worden aangeboden dienen aan de 

normen te voldoen. De dienst huisvesting ziet hierop toe. Enkel werken die leiden tot 

woningen die voldoen aan de normen zullen in aanmerking kunnen komen voor 

subsidies. 

 

 Binnen de ruimtelijke ordening zullen we voorzien in sociale kavels. Sociale kavels zijn 
stukken bouwgrond die enkel aangeboden worden aan mensen met een beperkt 

inkomen. 

 

 De sociale diensten van het OCMW krijgen een bemiddelende rol om geschillen 

tussen huurder en verhuurder te bespreken.  

 

 Het OCMW helpt mensen die hun huurwaarborg niet kunnen betalen. Dit zal enkel 
nog gebeuren voor woningen die voldoen aan de woonkwaliteit. 

 

 De Woonmaatschappij Impuls investeert jaarlijks zo’n 800 000 euro in renovatie en  

het in stand houden van het bestaand patrimonium door o.a. het vervangen van 

keukens, vernieuwen van sanitair, vervangen van verwarmingsketels, plaatsen van 

nieuwe terrassen, … Daarnaast worden ook jaarlijks een 10-tal woningen totaal 

gerenoveerd. Oudere woningen waarvan de kosten voor renovatie te hoog oplopen 

tegenover het beoogde resultaat en om te voldoen aan de huidige regelgeving, 

worden verkocht of men gaat over tot vervangingsnieuwbouw zoals b.v. in de 

Kersenlaan. Een aantal van deze nieuwbouwwoningen wordt voorzien voor senioren 

en/of mensen met een functiebeperking en aangepast om er levenslang te wonen. 

 

 



 Bij de realisatie van het project aan de Knokbeeklaan in Lauwe is voorzien in de bouw 

van een 110-tal sociale koop- en huurwoningen, rekening houdend met de huidige 

noden: flats voor alleenstaanden en grotere woningen voor nieuw samengestelde 

gezinnen. Deze woningen worden energiezuinig gebouwd in een groene omgeving. 

 

Kwaliteitswoning voor mensen met een hoger inkomen en tweeverdieners 

 

In onze stad zijn ook de hogere inkomens welkom; het is begrijpelijk dat ze opteren voor een 

iets ruimere woning. Hiervoor willen we het aantal ruime woningen laten toenemen. 

 

 Binnen de ruimtelijke ordening wordt ruimte voorzien voor zowel grotere als  
kleinere residentiële verkavelingen. 

 

 Wie van 2 woningen 1 woning wil maken, zullen we verder ondersteunen met een 

subsidie. 

 

 Er staan momenteel diverse woonprojecten in de steigers, deze projecten dragen we 
een warm hart toe. 

 

 

Woningen voor ouderen en personen met een functiebeperking 

 

Mensen met een functiebeperking hebben zeer specifieke woonnoden. We denken ook aan 

deze mensen. 

 

 Woonmaatschappij Impuls bouwt momenteel op verscheidene plaatsen woningen 

voor personen met een functiebeperking. 

 

 We behouden verder aanpassingspremies voor mensen die in hun woning willen 
blijven wonen. 

 

 Wie verbouwt en hierbij voldoet aan de regels van levenslang wonen zal in 

aanmerking komen voor subsidies. 

 

 Kangoeroewoningen zijn woningen waarin twee generaties wonen en waarbij de 
generaties elkaar helpen. We voorzien subsidies voor kangoeroewoningen; ook bij het 

toekennen van bouw- of verbouwvergunningen zullen we hier positief mee 

omspringen. 

 

 Met verscheidene generaties samenwonen die elkaar helpen kan ook onder 

verschillende daken. We kiezen er dan ook voor om buurtwerkingen te ondersteunen. 

Zo creëren we zorgbuurten. 

 

De dienst huisvesting speelt hier een zeer belangrijke rol, hij staat in voor woonstcontroles, 

opvolging van subsidies, advies geven aan wie zijn woning toegankelijk wil maken of bouwen, 
helpen bij het aanvragen van subsidies bij de hogere overheden. We zullen deze dienst dan 

ook versterken. 

 



Via een rollend fonds zullen we leegstaande woningen in onze stad opkopen, renoveren en 

terug ter beschikking stellen. Zowel het autonoom gemeentebedrijf als de sociale 

woonmaatschappij Impuls zullen hierin een actieve rol in spelen. 

 

Concrete projecten als het RUP Groenhof zullen we heropstarten zodat de 

ouderenwoningen in die buurt gerenoveerd kunnen worden. Ook de seniorenwoningen in 

Lauwe en Rekkem zullen worden gerenoveerd. 

 

Binnen de buurten voorzien we in meer rustpunten en groen waar buren elkaar kunnen 

ontmoeten. 

 

We willen dat iedereen zich thuis voelt in Menen en in zijn buurt. We zullen zoveel mogelijk 

de mensen betrekken bij het ontwikkelen van hun buurt. Wie weet beter dan een 

buurtbewoner waar ruimte is voor het creëren van een speelplein of parkeerruimte, hoe 

laten we het verkeer best circuleren, … 

 

 

 

 

  



Zorg & Welzijn 
de weg vooruit naar een zorgzaam Menen 

 

 

Menen heeft veel zorgaanbieders: we hebben een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch 

ziekenhuis, woonzorgcentra, thuiszorg voor ouderen, thuiszorg voor psychiatrie, thuiszorg 

voor personen met een functiebeperking, huisartsen, thuisverpleegkundigen, 

kinesitherapeuten, logopedisten, … 

 

Daarnaast mogen we de diensten die zorg aanbieden aan mensen in een kwetsbare situatie 

niet vergeten. Hier zijn de grootste spelers het OCMW,  het CAW, Het Hoekhuis, ... Via 

budgetzorg, materiële ondersteuning, opvoedingsondersteuning en nog veel meer helpen zij 

armen. 

Vluchtelingen worden opgevangen in het Rode Kruisopvangcentrum en de lokale 

opvanginitiatieven van het OCMW. Diverse organisaties staan hen bij met hun integratie. 

 

Dit ruime zorgaanbod op elkaar afstemmen is de taak van het stadsbestuur. Er is een 

duidelijke afbakening nodig tussen de regierol (afstemmen van de zorg) en de actorrol (zelf 

organiseren van zorg). 

Het OCMW of  de stadsdiensten die een actorrol spelen worden gebundeld binnen een 

aparte structuur. 

Op beleidsniveau zullen we Zorg, Welzijn en Wonen bundelen tot één bevoegdheid. 

Burgerparticipatie wordt hier een kernwoord. Zorgbieders en zorgvragers zullen maximaal 

worden betrokken bij het beleid. Dit zal gebeuren via rechtstreekse dialoog en via de 

adviesraden. De adviesraden zullen ondersteund en als volwaardig aangezien worden. 

 

 

Zorgbuurten 

Boodschappen, kinderopvang, iemand die komt als je je personenalarm indrukt, een babbeltje 

als je een eenzaam moment hebt, … Buurten die elkaar kennen vinden snel een oplossing 

voor elkaar. Eerder in ons programma kon je lezen hoe we buurten dichter bij elkaar willen 

brengen. Voor ons een must om mensen betaalbaar te ondersteunen. 

Mantelzorgers of zorgbuddy’s binnen en buiten de buurt dienen ondersteuning te krijgen bij 

hun waardevolle engagement. 

 

 

Zorg voor ouderen en personen met een functiebeperking 

De residentiële zorg gebeurt voornamelijk in ziekenhuizen en woonzorgcentra die door 

vzw’s of privé worden georganiseerd. 

Hierop doet de stad samen met het OCMW een aantal aanvullingen. Dit gebeurt via de 

woonzorgcentra Sint-Gerardus (binnenkort Ceres) en Andante en voor personen met een 

functiebeperking is er De Pelikaan. De gebouwen van deze instellingen werden de afgelopen 

jaren vernieuwd of uitgebreid. De werking willen we verder optimaliseren. We gaan op zoek 

naar efficiëntiewinsten om zo de zorg voor ouderen en personen met een functiebeperking 

betaalbaar te houden, zonder de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen. 

 

Mensen willen zo lang mogelijk op een waardige manier thuis blijven wonen. Daarom zullen 

we de beschikbare middelen prioritair inzetten op thuiszorg. Maaltijden aan huis, dienst 



aangepast vervoer, zorgcoördinatie, personenalarm, … worden de nieuwe zorgprioriteiten. 

Mensen levenslang laten thuis wonen betekent ook toegankelijke woningen, aandacht voor 

ouderen en personen met een functiebeperking bij de aanleg van het openbaar domein, 

creëren van een aangepast vrijetijdsaanbod, … Elk lid van het schepencollege zal hiertoe dan 

ook de nodige acties ondernemen. 

 

De inspanningen die woonmaatschappij Impuls doet voor het creëren van ouderenwoningen 

en woningen met begeleiding voor personen met een functiebeperking moeten worden 

verdergezet. Meer hierover kon je lezen in het hoofdstuk wonen. 

 

 

Eerstelijnszorg 

Eerstelijnszorg is laagdrempelig en helpt mensen in hun zoektocht naar geschikte zorg. De 

eerstelijnszone Menen-Wervik-Wevelgem zal worden uitgebouwd, in deze zone wordt de 

zorg op elkaar afgestemd. 

We zullen ook investeren in preventie en gezondheidspromotie. 

 

 

Kinderopvang 

Uit onderzoek blijkt dat het vinden van occasionele kinderopvang een heikel punt vormt. 

Waar moet je met je kind naartoe als je op sollicitatie moet of een opleiding volgt? Het 

oprichten van dergelijke kinderopvang, eventueel gekoppeld aan sociale tewerkstelling, is een 

kans die mensen vooruit helpt als ze er nood aan hebben. Een meerwaarde voor hen die hier 

een tewerkstelling in vinden maar vooral een troef om via opleidingen kansen op werk te 

verhogen. 

Een dergelijke opvanginitiatief zal worden ondersteund. 

 

 

Zorg voor kansarmen 

Menen telt een meer dan gemiddeld aantal personen met een leefloon. Deze mensen worden 

via ons sociaal beleid versterkt zodat ze terug kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. 

Omwille van leeftijd of gezondheidstoestand zijn er mensen die blijvend ondersteuning nodig 

hebben. Deze mensen zullen we maximaal ondersteunen zodat ze een waardig leven kunnen 

leiden. 

Het traject naar de reguliere arbeidsmarkt kan soms lang zijn. Opleidingen of medische 

behandelingen kunnen verscheidene jaren duren. Met extra ondersteuningen bovenop het 

leefloon moeten we die mensen helpen om dit vol te houden. 

Ook werkenden worden door armoede getroffen, dit kan zijn omwille van een tegenslag, een 

echtscheiding of je weg niet vinden in het administratieve kluwen. Via de sociale 

dienstverlening binnen het OCMW dienen deze mensen geholpen te worden. Dit kan zowel 

financieel zijn als via andere ondersteuningen zoals juridische bijstand of budgetbegeleiding. 

 

 

Kinderarmoede 

Jammer genoeg zijn er ook mensen die enige dwang nodig hebben eer ze starten aan hun 

integratietraject naar de reguliere arbeidsmarkt. Tijdelijk stopzetten van het leefloon is hier 

een belangrijk middel. Hierbij worden ook de kinderen van de persoon met een leefloon 

getroffen. 

Kinderen kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de keuzes van hun ouders. Als 

gemeenschap moeten we er voor zorgen dat ze verder kunnen deelnemen aan het sociaal 



leven, dat ze hun studies kunnen afmaken en dat hun fysieke en mentale gezondheid 

gewaarborgd blijft. 

Onderwijs is het belangrijkste wapen in de strijd tegen armoede. Het flankerend 

onderwijsbeleid is dan ook een prioriteit. Overleg tussen onderwijs en sociale diensten 

wordt verder georganiseerd. Financiële ondersteuning voor betalen van schoolkosten wordt 

via de sociale diensten geregeld. Scholen worden waar nodig bijgestaan in hun rol om 

iedereen mee te krijgen. 

 

 

Nieuwkomers 

We zien het als onze plicht om vluchtelingen te ondersteunen in hun integratieproces zodat 

zij op hun beurt aan hun plichten kunnen voldoen. 

We verwachten van nieuwkomers dat ze zich inspannen om onze taal te leren en onze 

cultuur te aanvaarden. 

Naast taal dienen ze ook hun vaardigheden aan te scherpen zodat ze inzetbaar zijn op de 

arbeidsmarkt. 

We zullen ons inzetten om hen de nodige informatie te bieden zodat ze de juiste keuzes 

kunnen maken om dit integratieproces zo snel mogelijk te voltrekken. 

Dit integratieproces tot de arbeidsmarkt kan net als bij de overige personen met een 

leefloon enige tijd duren. In die tijd dienen we deze mensen te ondersteunen zodat het ook 

leefbaar is om hun traject te volgen, net zoals we met onze autochtone personen met een 

leefloon doen. 

Net als bij onze personen met een leefloon zullen we waar nodig enige dwang zetten. Hierbij 

zorgen we ervoor dat de kinderen niet getroffen worden. 

 

Naast integratie op de arbeidsmarkt is er ook de integratie in onze samenleving. De 

integratiedienst van de stad steunt hen hierin, initiatieven zoals het taalcafé zijn een 

contactpunt tussen de verschillende culturen in onze stad. De integratiedienst moet ook een 

brug slaan tussen de nieuwkomer en onze vele verenigingen. 


