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Eind jaren 90 al ging Fré Vandamme als jeugd-
raadvoorzitter langs bij toenmalig milieusche-
pen Michel Werbrouck met de vraag naar een 
speelbos. Het diefhondbos en het naastliggende 
terrein waar aarde van Leiewerken werden opge-
voerd leek toen een geschikte locatie.

Verscheidene CD&V’ers droegen ertoe bij dat 
het oude stort binnenkort een veilig speelbos 
wordt: binnen de raad van bestuur van Mirom 
Menen: Sven Callewaert (Voorzitter), Vincent 
Dumortier & Marc Waignein (ontbreekt op de 
foto).Binnen de werkgroep Diefhondbos: Ber-
enice Bogaert (Schepen) Michel Werbrouck (ex-
schepen en ex voorzitter Mirom), Luc Delem, 
Frans Vanderbeken en Willy Allegaert. Willy 
Ugille en Regis Dumortier ontbreken op de foto.

Meer op pagina. 4!

Speelbos nabij 
snijpunt Menen
Lauwe Rekkem

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel
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Mirom Menen ten strijde tegen
zwerfvuil en voor een speelbos
Sven Callewaert, Vincent Dumortier en Marc Waignein vertegen-
woordigen CD&V binnen Mirom Menen

- Sven Callewaert je bent ondertussen 
een jaar voorzitter van Mirom Menen. 
In één jaar tijd doe jij wat anderen in 
vijftien jaar niet konden. Er komt een 
speelbos.
Sven: Neen, een  bos komt er niet in 
één jaar. In de vorige eeuw was het de 
gewoonte om afgesneden Leiearmen op 
te vullen met huishoudelijk afval. In de 
periode 1970-1980 werd gekozen om 
veel van de oude storten te ontwikkelen 
tot bosgebied. Zo ontstond halfweg de 
jaren 80 de werkgroep “Diefhondbos” 
die samen met Ivmo (het vroegere 
Mirom Menen) ijverde voor bebossing 
van het stort van Menen. Velen onder 
ons zullen zich de vele boomplantacties 
herinneren. Ondertussen zijn de bomen 
gegroeid en hebben we een bouwver-
gunning verkregen om een speelbos 
te creëren. De werken zijn gegund, de 
aannemer kan starten met de aanleg.

- Wat mogen we verwachten?
Sven: De basisfilosofie van het ont-
werp bestaat erin dat het bestaande bos 
versterkt wordt en dat de grote open 
ruimte ingezaaid wordt met gras. Aan 
de toegang wordt een groene verhar-
ding aangebracht, noodzakelijk voor het 
parkeren van de diensten (onderhoud, 
hulpdiensten,…). De hoofdassen zijn 
onverhard en bezaaid. In het centraal 

plein van het bos worden er speeltoe-
stellen en banken voorzien.

- Een veel-te-veel jarenplan?
Sven: We hopen samen met Mirom 
Menen om de werken in het najaar 
te kunnen voltooien. Ik wil hier nog 
speciaal Michel Werbrouck danken, 
voormalig voorzitter van Mirom Menen 
en grote bezieler van het project “Dief-
hondbos”.

- Mirom heeft net de recyclageparken 
vernieuwd, mogen we nog dingen 
verwachten?
Sven: Uit een onderzoek blijkt dat 3 op 
4 Vlamingen zich ergert aan zwerfvuil. 
Ook onze bevolking ergert zich aan 
overvolle vuilbakken, lege blikjes langs 
de weg, restafval naast glasbollen, siga-
rettenpeuken, enz. Met CD&V luisteren 
we naar onze bevolking en zorgen er 
voor dat inspanningen geleverd worden 
om hieraan tegemoet te komen. We 
willen samen met onze inwoners van 
Menen, Lauwe en Rekkem een propere 
stad creëren.

- Hoe willen jullie dit aanpakken?
Sven: In samenwerking met het sche-
pencollege werd beslist om mobiele ca-
mera’s te plaatsen bij de glasbollen. Het 
plaatsen van camera’s blijkt een effectief  

middel te zijn om  het zwerfvuil bij de 
glasbollen terug te dringen. In 2012 
haalden we  bij de glasbollen 60 000 liter 
zwerfvuil op. Ondertussen werd een 
eerste camera is geplaatst op “Park Ter 
Walle” en nu blijkt dat de hoeveelheid 
zwerfvuil kon teruggedrongen worden 
naar praktisch 0 liter. Ook heeft het pro-
bleem zich niet verplaatst naar een an-
dere plaats of  glasbol. Met deze camera 
willen we vooral preventief  werken. Als 
daarentegen  bepaalde inwoners toch 
afval bij de glasbol plaatsen, komen de 
beelden bij de GAS ambtenaar terecht, 
en kan een sanctie volgen.

CD&Vriendenboek
Voornaam en naam: Sven Callewaert
Mijn sterrenbeeld: kreeft
Mijn hobby’s: squash, lopen, voetballen en brandweer
Het liefst eet ik: pizza
Mijn lievelingskleur: blauw
Mijn favoriete film: Loft
Het leukste boek: Aspe

Ons volledig ingevulde CD&Vriendenboek vind je uitgebreid 
op http://menen.cdenv.be/vriendenboek
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CD&Vriendenboek
Voornaam en naam: Cassandra Vens
Mijn sterrenbeeld: stier
Mijn hobby’s: lezen en koken
Het liefst eet ik: pasta
Mijn lievelingskleur: rood
Mijn favoriete film: Pirates of the Caribbean
Het leukste boek: De schaduw van de wind (C.R. Zafón)

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

JONG CD&V Menen gaat
er met de kam door!
In juni was er oprecht veel verontwaardiging bij jongeren toen de 
nieuwe GAS-wetgeving werd gestemd, waardoor de leeftijdsgrens 
voor het sanctioneren verlaagd kan worden tot 14 jaar. Cassandra 
Vens, voorzitter van JONG CD&V, geeft graag meer uitleg.

- Is JONGCD&V tegen GAS-boetes?
Cassandra: Nee, wij zijn niet tegen het 
principe van GAS-boetes. Ze zijn een 
goed middel om grote of  aanhoudende 
overlast te bestraffen maar het systeem 
uitbreiden ten nadele van jongeren 
zien we niet zitten. Wij vrezen dat deze 
‘verbreding’ voor verdere verzuring 
en onverdraagzaamheid zou zorgen. 
Daarom zijn we ook geen voorstander 
om de leeftijd te verlagen naar 14 jaar.

- Komt er een leeftijdsverlaging in 
Menen?
Cassandra: Eind vorig jaar besliste het 
stadsbestuur de leeftijd niet te verlagen, 
deze blijft dus op 16 jaar. Menen heeft 
wel enkele GAS-boetes voor, bijvoor-
beeld, sluikstorten maar we vonden 
geen absurditeiten in het reglement. 
Menen gebruikt de GAS-wetgeving 
waarvoor ze dient.  

- In december brachten jullie dit thema 
onder de aandacht met de kam-actie. 
Wat wilden jullie hiermee bereiken?
Cassandra: Voor de aanvang van de 
gemeenteraad van december deelden 
we aan de leden van de Gemeenteraad 
kammetjes uit met de slogan van onze 

actie “JONGCD&V gaat er met de 
kam door”. Dit deden we niet als pro-
test tegen GAS-boetes maar als steun 
aan het stadsbestuur in hun beslissing 
om de leeftijd niet te verlagen. In Me-
nen kunnen jongeren nog jong zijn en 
daar zijn we trots op.

- Organiseren jullie nog andere acties?
Cassandra: Ja. Zo was er onlangs onze 
kerstactie. Lisa Maxy, Enzo Pinoy en 
mezelf  verkochten warme chocolade-
melk en kerstkoeken ten voordele van 
Welzijnschakels Grenslicht. Zij nemen 

tal van initiatieven om kansengroepen 
en minder kapitaalkrachtige inwoners 
samen te brengen en een stem te geven. 
Met onze kerstactie wilden we hen 
steunen in hun strijd tegen armoede in 
Menen.

Ben jij een enthousiaste jongere (tot 36 jaar) en 
wens je meer info over onze jongerenwerking? 
Contacteer dan onze voorzitster.
Cassandra Vens
Prins Regentstraat 35, 8930 Lauwe   
0476/337398   
jongcdenvmenen@gmail.com
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Investeren in onze stad zonder belastingverhogingen
Schuld daalt van 1121 euro naar 655 euro per inwoner

“Bij de opmaak van zowel het 
budget 2014 als het financieel 
meerjarenplan 2014-2019 is het 
uitgangspunt van onze beleids-
ploeg ongeschonden gebleven: 
ondanks de zware budgettaire 
uitdaging waarvoor we stonden, 
worden de belastingen niet ver-
hoogd”, stelt schepen voor Finan-
ciën Laurent Coppens die bere-
kende dat het stadsbestuur van 
Menen voor de opmaak van het 
meerjarenplan 2014-2019 op zoek 
moest naar 21,5 miljoen euro.

Deze ernstige probleemsituatie is er 
niet louter gekomen door externe 
oorzaken die ook in andere steden en 
gemeenten meespelen. Daarnaast werd 
in het verleden soms meer uitgegeven 
dan wat er jaarlijks binnenkwam.
Met de meerderheidspartijen werd in de 
gemeenteraad van 16 december 2013 
afgesproken dat in alle administraties 
bespaard wordt. Groepsbreed, dat wil 
zeggen inclusief  het OCMW, het cultu-
reel centrum De Steiger en alle instel-
lingen en organisaties die met middelen 
van de stad werken.

Investeren in Menen, Lauwe 
en Rekkem
Het stadsbestuur blijft op een verant-
woorde manier verder investeren. Zoals 
ons beleidsplan het voorschrijft blijven 
we inzetten op onder meer veiligheid 
van onze inwoners, onderwijs, ouderen-
voorzieningen en vrije tijd. Daarnaast 
is er ook voldoende ademruimte om 
wegen en gebouwen structureel te 

blijven onderhouden. Voorbeelden van 
nieuw geplande investeringen zijn de 
nieuwe brandweerkazerne in Menen en 
de Rekkemse gemeentelijke basisschool 
die verder vernieuwd wordt. In Menen 
en Lauwe komen er splinternieuwe 
rust- en verzorgingscentra, Lauwe 
krijgt een nieuw cultureel centrum met 
bibliotheek en vergaderzalen voor de 
verenigingen en de jeugdsite Park Ter 
Walle wordt aangepakt.
 “Om nieuwe investeringen te kunnen 
financieren, is het verantwoord een 
deel van het stadspatrimonium voor 
een correcte prijs te verkopen. Op 
die manier hoeven we veel minder te 
lenen. Door die manier van werken zal 
de  schuldenlast dalen van 36,6 mio tot 
21,3 mio euro. Op die manier herleiden 
we trouwens de totale schuld per inwo-
ner van 1.121 euro vandaag naar 655 
euro. Ik ben ervan overtuigd dat dit de 
manier van besturen is die de bevolking 
van ons verlangt”, besluit schepen van 
Financiën Laurent Coppens.

Beste wensen
Namens onze partij wil ik u een gelukkig en gezond 2014 toewensen.
2013 was een heuglijk jaar voor onze afdeling met Martine Fournier als CD&V 
burgemeester. Daarnaast zijn er de vele mandatarissen die voor onze partij dagelijks 
investeren in het beleid. Deze nieuwe legislatuur is een frisse ommezwaai en biedt 
nieuwe kansen voor onze CD&V afdeling.
We willen een goed beleid voeren door te focussen op de kerntaken van onze stad, 
waarbij uiteraard de nodige aandacht besteed wordt aan de noden en behoeften van 
onze inwoners. We zullen de volgende jaren opnieuw onze beste krachten inzetten. 
De opdracht is niet eenvoudig, gelet op de economische barre tijden waar lokale 
besturen momenteel in verkeren. Consequente, moedige en duidelijke keuzes zijn 
noodzakelijk voor onze stad.
Daarom kiest CD&V voor goed afgewogen en transparante beslissingen, in het 
belang van onze gemeenschap.
Bouw in 2014 iets op, laat iets na, geef  iets terug en maak er vooral iets moois van !

Samen met onze gastspreker Staatssecretaris Hendrik 
Bogaert nodig ik iedereen uit op onze jaarlijkse CD&V 
nieuwjaarsreceptie, op vrijdag 31 januari om 19u30 in zaal 
Barthel (Moeskroenstraat 523, Rekkem).

Voorzitter CD&V
Jozef Pype

Katrien Dousy, Jozef Pype, Sven Callewaert, 
Vincent Dumortier, Caroline Bonte, Fré Van-

damme, Cassandra Vens

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


