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Wij Menen het in Brussel

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 

UW MINISTER 
HILDE CREVITS

UW BURGEMEESTER 
MARTINE FOURNIER
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Bercy Slegers, Federaal Parlementslid ; Martine Fournier, 
Burgemeester & Vlaams Parlementslid ; Laurent Coppens, 
schepen voor financiën en lid van de socio-economische 
commissie van de Eurometropool ; Marie Declerck, 
kandidaat Europees Parlement

Een absolute prioriteit blijft het indammen van de criminaliteit 
in Menen en de grensstreek. Het laatste jaar werden serieuze 
stappen vooruit gezet. Alle overheden werden op hun verant-
woordelijkheid gewezen. Dat resulteerde in een uitbreiding van 
de gemengde patrouilles en het investeren in een slim camera-
netwerk (dat werkt!). Het Jacques Delorsplein is een symbool-
dossier waarin we grensoverschrijdend samenwerken om de 
problemen op de grens aan te pakken.

Doordacht stappen vooruit zetten. Daar staan we garant voor.

Onze burgemeester Martine 
wil een veilige stad

Het OCMW van Menen opteerde om nieuwe 
woonzorgcentra te bouwen in Menen en in 
Lauwe. Een initiatief dat vanuit Vlaanderen 
door de CD&V werd ondersteund met inves-
teringssubsidies. 

Ongeveer 17 miljoen euro Vlaamse subsi-
dies komen bovenop de 74,77 euro die de 
federale overheid dagelijks bijpast per inwo-
ner van de woonzorgcentra.

Katrien, Joan en Fré zorgen er samen met 
onze partners en met de directie voor dat die 

middelen zo goed mogelijk worden besteed. 

Met uw steun wil CD&V nog verder gaan en 
inzetten op zorg op maat voor iedereen. De 
overheid moet altijd voorrang geven aan 
zorgvormen die het dichtst aanleunen bij 
de thuissituatie van de mensen. We wil-
len thuiswonende ouderen zoveel mogelijk 
ondersteunen, levenslang wonen promo-
ten en investeren in woonzorgzones en kan-
goeroewoningen. Kiezen voor CD&V en voor 
Martine is kiezen voor een waardige oude 
dag met oog voor jouw persoonlijke noden.

Onze Burgemeester Martine 
wil zorg op maat voor iedereen

Berenice Bogaert, Schepen voor 
welzijn ; Katrien Dousy, Joan 
Vander Beken & Fré Vandamme, 
OCMW raadsleden ; Martine 
Fournier, Burgemeester & 
Vlaams Parlementslid
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CD&Vriendenboek

Mobiliteit is één van de stokpaardjes van Martine. Onder 
haar impuls slaagde CD&V er in om het verkeersinfarct 
aan het rond punt N32-Moeskroenstraat op te lossen. 
Met Vlaams geld werd aan de La Palma een zogenoemde 
‘bypass’ aangelegd. 

Minder auto’s op de weg betekent vlotter verkeer. Met de 
aanleg van de carpoolparking aan de A19 bood Minister 
Crevits aan Menenaars die wat verder werken de mogelijk-
heid te besparen op voertuigen en brandstof.

Momenteel is Vlaanderen trouwens volop bezig de site aan 
de grensovergang in Rekkem op te waarderen. Intussen 
legt Martine bij het aanpakken van mobiliteitsvraagstukken 
de nadruk op veiligheid, ook en vooral van de voetgangers 
en de fietsers.

Onze burgemeester Martine 
wil vlot en veilig verkeer

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Martine Fournier, Burgemeester & Vlaams Parlementslid ; 
Caroline Bonte, voorzitter gemeenteraad ; Chantal Deman en Sven 
Callewaert verkeerscommissie Menen

Marc Waignein en Vincent Dumortier, verkeerscommissie Menen ; 
Martine Fournier, Burgemeester & Vlaams Parlementslid

Voornaam en naam: Marie De Clerck
Broers of zussen: Sarah, Julie, Thomas & Felix
Mijn lievelingsvak: Sport
Het liefst eet ik: Mozarella & tomaat
Lievelingsmuziek: Yevgueni
Leukste tv-programma: Borgen
Wat ik voor jou wens: een klinkende overwinning 
voor Martine!

Voornaam en naam: Bercy Slegers
Broers of zussen: Iris, Ine is mijn metekindje
Mijn lievelingsvak: Geschiedenis
Het liefst eet ik: Koetong in madeirasaus
Lievelingsmuziek: Folkmuziek
Leukste tv-programma: In Vlaamse velden
Wat ik voor jou wens: Veel geluk met de familie 
en vrienden  
“Carpe Diem”

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



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER MENEN

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Nieuwe woonzorgcentra te Menen dankzij 
subsidies van de Vlaamse overheid. 

Met Vlaamse subsidies werd een ‘bypass’ 
aangelegd voor een vlot en veilig verkeer 
aan het rond punt N32-Moeskroenstraat te 
Menen.

Door de carpoolparking aan de A19 te Me-
nen bood Minister Crevits aan Menenaars 
de mogelijkheid te besparen op voertuigen 
en brandstof.
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