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Menen–Lauwe–
Rekkem eindelijk 
verbonden via het 
openbaar vervoer

Sinds 1 september kunnen we eindelijk met het 
openbaar vervoer pendelen tussen Menen, Lauwe 
en Rekkem. Vlotte verbindingen zijn voor CD&V 
noodzakelijk om één Stad te kunnen vormen. 
Naar aanleiding van dit mobiliteitsnummer zaten 
we samen met Burgemeester Martine Fournier en 
met Vincent Dumortier CD&V gemeenteraadslid 
en voorzitter van de verkeerscommissie.
Meer op pagina. 4! 
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CD&Vriendenboek
Voornaam en naam: 
Martine Fournier
Mijn sterrenbeeld: 
kreeft
Mijn hobby’s: 
in de vakantie lezen 
& fietsen
Het liefst eet ik: 
slaatjes
Mijn lievelingsdier: 
paard
Mijn favoriete film: 
The Bone Collector
Het leukste boek: 
Millennium

Ons volledig ingevulde 
CD&Vriendenboek vind je 
uitgebreid op 
http://menen.cdenv.be/vriendenboek

Mobiliteit 
verbindt 
mensen
Eind vorig jaar zat CD&V Me-
nen samen met Hilde Crevits, 
Vlaams CD&V-minister voor 
mobiliteit

- Hebben jullie daar iets kunnen beko-
men?
Martine: Heel wat dossiers kwamen 
tijdens dit gesprek aan bod, maar er is 
een specifiek mobiliteitsdossier dat me 
bijbleef: de busverbinding lijn 81. Al 
vele jaren ijvert het bestuur van Stad 
Menen voor een rechtstreekse busver-
binding tussen de drie deelgemeenten, 
Menen, Lauwe en Rekkem. Dit om de 
samenhang tussen iedere Groot-Mene-
naar te bevorderen en te garanderen. 
De contacten tussen Stad Menen en de 
Lijn werden opgevoerd en namen een 
positieve wending, waardoor de Stad 
vandaag met het nodige enthousiasme 
de nieuwe busverbinding lijn 81 mag 
verwelkomen. Een opsteker voor de 
beleidsploeg als voor de geëngageerde 
inwoners.

- Kan je makkelijker dingen veranderen 
als burgemeester in vergelijking met de 
bevoegdheid van een schepen?
Martine: Ja toch wel, want als burge-
meester spits je je vooral toe op het 
netwerken met allerhande organisaties, 
essentiële actoren en het algemene 
belang van de burgers. Dankzij de 
helikoptervisie kan je de vinger aan de 
pols houden betreffende pijnpunten in 
bepaalde mobiliteitsdossiers. Ook word 
je benaderd wanneer bepaalde situaties 
stroef  verlopen. Knopen mee helpen 
doorhakken en rationele afwegingen 
maken, op basis van heel wat voorbe-
reidend werk, behoren nu voorname-
lijk tot mijn takenpakket. Als schepen 

neem je vooral het praktische luik mee 
op met de medewerkers, waardoor je 
dossiers intensief  mee opvolgt van 
begin tot de effectieve verwezenlijking. 
Belangrijk voor mezelf  is dat ik nu de 
voeling met de bevoegdheid ‘mobiliteit’ 
kan blijven behouden, maar weliswaar 
vanuit een ander perspectief.

- Laten we het even hebben over enkele 
dossiers afzondermlijk, te beginnen met 
de mobiliteitsproblemen in de Wahis-
straat.
Martine: Het bestuur is zich ten volle 
bewust van die mobiliteitsproblema-
tiek. Voorlopig hebben we gekozen om 
in de straat een tonnagebeperking te 
hanteren. Dit gebeurde in samenspraak 
met de bewoners. Iedere maatregel 
die bijkomend ingevoerd wordt, zal 
ongetwijfeld een invloed hebben op de 
reeds schaarse parkeermogelijkheden. 
Een voortdurende afweging binnen het 
beleid, in nauwe samenwerking met de 
inwoners is hier dan ook broodnodig.

- Agentschap Wegen en Verkeer gaf  
aan dat het op- en afrittencomplex van 
de snelweg A19 een ‘zwart punt’ was. 
Hiermee bedoelt men een gevaarlijke 
verkeerssituatie waar het risico op ver-
keersongevallen uitermate hoog is. 
Martine: Dit dossier werd grondig aan-
gepakt en herwerkt, waardoor we finaal 
kunnen spreken van een succesvolle 
ingreep. De carpoolparking wordt dage-
lijks maximaal benut en de veiligheid 
werd drastisch aangescherpt. Daarnaast 
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CD&Vriendenboek
Voornaam en naam: 
Vincent Dumortier
Mijn sterrenbeeld: 
boogschutter
Mijn hobby’s: 
reizen & zwemmen
Het liefst eet ik: 
lasagne
Mijn lievelingsdier: 
hond
Mijn favoriete film: 
Transporter
Het leukste boek: 
De aanslag (laatste boek)

Ons volledig ingevulde 
CD&Vriendenboek vind je 
uitgebreid op 
http://menen.cdenv.be/vriendenboek

werd het kruispunt Moorselestraat- 
N32 opnieuw aangelegd. Dit werd ge-
organiseerd in het kader van een betere 
ontsluiting voor het vervoer van- en 
naar het bedrijventerrein Menen-Oost. 
Deze werken waren gefinaliseerd net 
voor het nieuwe schooljaar.

- En tenslotte de verwezenlijking van 
een bypass ter hoogte van de rotonde 
aan de watertoren.
Martine: Dit ervaar ik als een groot 
succes. Op deze manier moeten heel 
wat voertuigen de rotonde niet meer 
gebruike. Daardoor krijgt deze meer 
ademruimte voor de voertuigen die 

in de andere richtingen moeten. Het 
nut van de aanleg van de rotonde kan 
aangetoond worden door het feit dat 
er nu op de spitsuren geen file meer 
staat tot in het centrum van Rekkem. 
Dit project is een mooie en vooral 
geslaagde realisatie, gekoppeld aan een 
minimaal kostenplaatje.

Sluikverkeer Brun Cornet wordt aangepakt

Vincent Dumortier: “Op vraag van 
de bewoners bogen het Stadsbestuur, 
politie en de verkeerscommissie zich 
over het probleem. Na grondig onder-
zoek kwamen 3 mogelijke oplossingen 
uit de bus.”
Eénrichtingsverkeer in de Brun Cornet
Afsluiten van Brun Cornet t.h.v. N58 
voor alle verkeer

Afsluiten van Brun Cornet t.h.v. N58 
met voorziening van tractorsluis.
De 3 mogelijke oplossingen werden 
begin juni voorgelegd op een bewo-
nersvergadering waarbij de inwoners en 
landbouwers uit de buurt de piste van 
het afsluiten van de straat ter hoogte 
van de N58 met tractorsluis genegen 
waren. De verkeerscommissie besloot 
eind juni om de inwoners te volgen, 
gezien dit voorstel een eind maakt aan 
de problematiek van sluikverkeer in de 
Brun Cornet en er tevens voor zorgt 
dat de landbouwers op een gemakke-
lijke manier via de Brun Cornet naar de 
LAR kunnen.

De inwoners van de Brun Cor-
net te Rekkem worden al ge-
ruime tijd geconfronteerd met 
de problematiek van sluipver-
keer tussen de N58 en de Grote 
Weg. Komt er een oplossing.

CD&V leden van de verkeerscom-
missie aan het vernieuwde kruispunt 
van de N58
Chantal Deman, Vincent Dumortier 
en Marc Waignein
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Zonder belastingverhoging 
verder investeren in onze stad
Het stadsbestuur van Menen moet voor de opmaak van het 
meerjarenplan 2014-2019 op zoek naar  15 miljoen euro. “Er komt 
geen belastingverhoging en we zullen verder blijven investeren 
om het wonen in Menen, Lauwe en Rekkem nog meer aantrek-
kelijk te maken”,  weet schepen van Financiën Laurent Coppens. 
“We gaan het geld zoeken door op de eerste plaats in al onze 
administraties, groepsbreed, de broeksriem stevig aan te halen. 
Daarnaast zullen we enkele onroerende goederen verkopen.”

De nieuwe coalitie blijft verder inves-
teren, onder meer  in de veiligheid 
van onze inwoners, het onderwijs, de 
ouderenvoorzieningen en in de vrije-
tijdssector. Er komt een nieuwe brand-
weerkazerne, het politiegebouw aan het 
Leopoldsplein wordt verder uitgebreid, 
de Rekkemse gemeentelijke basisschool 
wordt verder vernieuwd, in Menen en 
Lauwe komen er spiksplinternieuwe 
rusthuizen, Lauwe krijgt een nieuw 
cultureel centrum met bibliotheek en 
vergaderzalen voor de verenigingen en 
de jeugdsite Park Ter Walle wordt vol-
ledig vernieuwd.

Om die 15 miljoen euro te vinden, zul-
len we niet in de zakken van de mensen 
zitten. Bij de start van de coalitie spraken 
we af  dat we de personenbelasting en 
de onroerende voorheffing niet zullen 
stijgen. “Dit betekent dat de 15 miljoen 
euro via minder stadsuitgaven zal moe-
ten worden gevonden”, stelt Laurent 
Coppens. “Het wordt een  immense 
opdracht omdat we ieder jaar opnieuw 
het met 2,5 miljoen euro minder zullen 
moeten doen.”

Omdat het stadsbestuur nieuwe investe-
ringen doet, is het verantwoord om een 
deel van het stadspatrimonium te verko-

pen. “Zolang we natuurlijk een correcte 
prijs krijgen”, beklemtoont de schepen 
van Financiën.

Momenteel wordt in de administraties 
bekeken waar precies  bespaard  kan 
worden.  Groepsbreed, dat wil zeg-
gen inclusief  het OCMW, het cultureel 
centrum De Steiger en alle instellingen 
en organisaties die met middelen van de 
stad werken. Telkens wordt nagegaan of  
hetzelfde resultaat gehaald kan worden 
met een lagere kostprijs.  “Ik ben ervan 
overtuigd is dat dit de manier van bestu-
ren is die de bevolking van haar verkoze-
nen verlangt”, besluit Laurent Coppens.

Wil je met CD&V mee vormgeven aan het 
beleid? Neem contact op met één van onze 
mandatarissen of bij onze partijsecretaris:

Vincent Dumortier
0478/55 40 65

dumo.vin@telenet.be


