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Voorwoord
Je oogst 

wat je zaait

Onze partij  is opgelucht dat 
de Minister en Gouverneur de 
beslissing genomen hebben om 
het bewuste SC nietig te verkla-
ren. Wij zijn vooral tevreden dat 
toch de democratie haar rechten 
kent en geen loos begrip is.

Toch willen wij sterk benadruk-
ken dat wij ten zeerste deze 
handelswijze betreuren . Wij 
hadden liever gezien  dat Menen 
door een gewone normale coa-
litie bestuurd werd met gewoon 
en normaal overleg. CD&V 
heeft zeer veel pogingen daartoe 
ondernomen maar helaas steeds 
vruchteloos. 
Door niet te willen luisteren , 
geen overleg om te komen tot 
een akkoord waar beiden el-
kaar kunnen vinden , kan het 
niet anders dan in dergelijke toe-
standen te verzeilen. 

Maar desondanks dit politiek 
dieptepunt wordt er door onze 
partij steevast verder gewerkt 
om steeds tot mooie realisaties 
en oplossingen te komen.

CD&V Menen, Lauwe en Rekkem 
was zeer vereerd met het bezoek van  
nationaal CD&V-voorzitter Wouter 
Beke. 150 aanwezigen konden genie-
ten van zijn zeer gevatte toespraak en 
uiteraard ook van de lekkere hapjes 
en drankjes.

Caroline Bonte 
Vanraes

Voorzitter CD&V 
Menen, Lauwe en 

Rekkem

Vereerd met bezoek 
van Wouter Beke

CD&V-stempel op begroting

Dankzij de goedkeuring van de 
begroting 2011 kan het beleids-
plan verder worden uitgevoerd. De 
werken in de Koning Astridlaan 
tegen de wateroverlast zijn in volle 
uitvoering. Hetzelfde geldt voor 
de bufferbekkens. Ook worden 
voortdurend nieuwe administra-
tieve stappen gezet voor de bouw 
van het cultureel centrum in Lau-
we. Stuk voor stuk realisaties die 
CD&V bij de start van de coalitie 
als prioriteiten in het beleidsplan 
liet opnemen.
Niettemin verliep de begrotings-
stemming niet van een leien dakje. 
Niet één informeel overlegmoment 
om begrotingsvoorstellen te be-
spreken, werd georganiseerd. Uit-
sluitend een afgewerkt document 
werd overgemaakt. Met als bood-
schap ‘te nemen of  te laten’.
Tijdens de gemeenteraad werd de 
begroting dan ook op meerdere 
punten aangepast. Zo werden de 
advocatenkosten fors verminderd. 
Die kosten dienen te vaak om nut-
teloze procedures te voeren. De 
Breughelkermis in Rekkem kan op 
enkele honderden euro’s aan extra 
subsidie rekenen. Menen heeft zijn 

11 juli-viering en zijn wieltjesfees-
ten, Lauwe heeft zijn 21-juli-vie-
ring en zijn kerstmarkt, en Rekkem 
heeft zijn Breughelkermis. Alleen 
krijgt Rekkem hiervoor heel wat 
minder financiële middelen van de 
stad.
CD&V stelde nogmaals voor aan 
de burgemeester om het geweer 
van schouder te veranderen en de 
weg van het overleg in te slaan. Dat 
betekent dat een andere mening op 
zijn inhoud dient te worden beoor-
deeld en niet onmiddellijk als een 
politiek spelletje dient te worden 
afgeschilderd. Een absolute voor-
waarde om opnieuw in rustig poli-
tiek vaarwater te komen. De inwo-
ners van Menen, Lauwe en Rekkem 
hebben daar recht op. 

Laurent Coppens
Fractievoorzitter

0479/32 48 30
Laurent.coppens@

scarlet.be
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Nu ook in Menen…
Zeer goedkoop lenen voor 

energiebesparende investeringen!

Biefstuk-friet 
avond

In het begin was het vooral in het 
weekend druk omdat veel Fransen 
via deze weg ons land binnenreden 

richting Barakken en richting Roe-
selare. Maar na een tijdje beperkten 
de problemen zich niet alleen tot 

de weekends, ook tijdens 
de piekuren op weekda-

gen moet men nu ook lang 
aanschuiven.

De stad Menen liet i.s.m. 
AWV tellingen uitvoeren om de 

verkeersstroom in kaart te bren-
gen. Uit deze tellingen bleek dat 

het aanleggen van een bypass een 
oplossing kan bieden. 
Dat houdt concreet in dat het 
verkeer dat uit de richting Rekkem 
komt en rechtsaf  moet niet meer 
tot op de rotonde zal moeten rijden. 
Het verkeer wordt voor de rotonde 
naar rechts afgeleid op een bypass.
“Wanneer die bypass wordt aan-
gelegd, staat nog niet vast,” zegt 
Vlaams parlementslid Martine 
Fournier. “Dat gebeurt zeker niet 
dit jaar. Volgend jaar zal het Vlaams 
Gewest de nodige budgetten voor-
zien.”

De intrest voor dergelijke le-
ning bedraagt 2 % - waarbij de 
Federale overheid je nog 1,5% 
terugstort – zodat U  vb. voor 
een lening van 10.000 euro (met 
een maximum duurtijd van 5 
jaar) U 175 euro per maand dient 
terug te betalen. Daarbovenop 
kan je de lening nog voor 40% 
in mindering brengen voor je 
belastingen.
Er is zelfs de mogelijkheid om 
“renteloos te lenen“ indien je 

eigenaar-bewoner of  huurder-
bewoner bent en u aan bepaalde 
voorwaarden voldoet (o.a. in aan-
merking komen voor verhoogde 
tegemoetkoming, klevertje van 
uw ziekenfonds eindigend op 
1, in aanmerking komt voor het 
Omnio-statuut, u beroep doet 
op schuldbemiddeling of  finan-
ciële begeleiding krijgt van het 
OCMW omtrent energielevering).

CHANTAL DEMAN is onze 
nieuwe vertegenwoordiger in de 
bouwmaatschappij “ Eigen haard “ 
in Lauwe. Voor alle info rond het 
huren of  kopen van een sociale 
woning kan je bij Chantal terecht.
Chantal Deman,  Lauweplaats 6/0101, 
Lauwe
0477 / 613 513
mailen: 
rogerdewitte@skynet.be

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
CD&V Menen Lauwe Rekkem op 
vrijdag 23 september 2011, haar 
jaarlijkse biefstuk friet avond.
Dit vindt dit jaar plaats in zaal Myra 
te Rekkem.
Hou alvast deze datum vrij.

De aanleg van een bypass aan rotonde La Palma moet 
een oplossing bieden voor de verkeersdrukte in de Moes-
kroenstraat richting Menen ter hoogte van de rotonde 
met de N32. 
Het verkeer is de laatste jaren enorm toegenomen met 
gevolg dat de automobilisten soms tot een half uur moe-
ten aanschuiven. 

Met veel vreugde kan ik u – als Schepen van Milieu – 
aankondigen dat de Federale overheid het dossier voor 
Menen geeft goedgekeurd. Het gaat om 30 mogelijke 
leningsaanvragen van maximum 10.000 euro per jaar, 
aan inwoners van Menen (particulieren) die werken uit-
voeren ter bevordering van het ‘energiezuinig wonen.’

Aanleg bypass aan rotonde La Palma
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Waarover gaat dit project ?
Met het project “ Groene sporen 
“ willen diverse partners - o.a. ook 
het Stadsbestuur van Menen – wer-
ken aan een grensoverschrijdende 
identiteit van de Leievallei. Men wil 
deze Leievallei laten uitgroeien als 
het ware tot een soort “ marktplaats 
“ en een betekenisvolle plek van 
groen, rust , natuur en water mid-
den een dicht bevolkte omgeving. 
Het gaat dus om de ontwikkeling 
van een grootschalig groengebied en 

landschapspark waar natuurontwik-
keling, landbouw en recreatie op 
een aantrek-kelijke manier worden 
gecombineerd. De uitdaging bestaat 
erin om een verhoging te krijgen 
van de natuurlijke waarden en een 
recreatieve ontsluiting te realiseren 
die te verzoenen is met de ontwik-
keling van waardevolle natuurgebie-
den.
Voor Menen gaat het ondermeer 
over de “ Meense groenvallei “ 
(vanaf  De Barakken tot aan de 
paardenmanege Bekenhof) ,het 
landschapspark “ Biezenveld – Gul-
denberg “ en de Geluwebeek. De 
realisatie gebeurt in nauwe samen-
werking tussen de Schepen van Mi-

lieu en de Schepen van Landbouw. 
Eerst werd een studie opgemaakt  
over het ganse gebied en er wer-
den acties op korte en middellange 
termijn omschreven.  De stappen 
worden gezet in onderling over-
leg met diverse overheden en met 
Natuurpunt. Een “ groene long “ 
bereikbaar voor iedereen !
Via dit Interreg-project “ Groene 
sporen “ kunnen belangrijke toela-
gen bekomen worden van de Euro-
pese overheid.

Berenice Bogaert 
schepen van Milieu

Lut Ghesquiére 
schepen van Landbouw

Wens je lid te worden van de 
meest dynamische politieke 
partij van de stad?

Neem dan contact op met 
Caroline Bonte-Vanraes, 
voorzitter van CD&V Menen, 
tel. 0486/69 87 58

Of surf naar 
www.cdenv.be/lid-worden

De gemeenteraad van 
Menen keurde in oktober 
2010 het Interreg-project 
‘Groene Sporen’ Goed.

Welke werken komen in 
aanmerking? 
Het kan gaan om het plaatsen van 
dakisolatie, muurisolatie, vloeriso-
latie, hoog-redementsbeglazing, 
thermostatische kranen en kamer-
thermostaat, het vervangen van 
uw oud stookketel, het uitvoeren 
van een energie-audit.

Waar kan je deze lening 
aanvragen?
- Meer informatie en leningsaan-
vragen kunnen gebeuren bij de 

Milieudienst - Martine Decock 
– Tel. 056/52.93.92  of  frge@
menen.be
- Voor renteloze leningen kan je 
terecht bij het OCMW – Noor-
derlaan 1/A000 Menen
Carina Demeyere  Tel. 
056/52.71.23 of  Melinda Haekx 
Tel. 056/52.71.25
Denk eraan: energie besparen is 
centen vergaren…

Berenice Bogaert
Schepen van Milieu

Grensoverschrijdend regionaal project
‘Groene Sporen’
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Provincie vernieuwt lesmodule over dode hoek

Contact

De Provincie werkte voor de sa-
menstelling van dit lespakket samen 
met de Fietsersbond, het PCVO 
West-Vlaanderen en basisschool 
Driekoningen uit Torhout. 
Het provinciebestuur van West-
Vlaanderen organiseert al jaren pre-
ventiecampagnes over de gevaren 
van de dode hoek bij vrachtwagens. 
De dode hoek is de zone naast de 

vrachtwagen waar de chauffeur je 
niet kan zien. Ondanks de verplichte 
technische hulpmiddelen voor de 
vrachtwagens, zijn er jaarlijks nog 
steeds fatale ongevallen. Het gaat 
vooral om fietsers die zich in deze 
dode hoek bevonden en onder de 
wielen van de vrachtwagen komen 
als de vrachtwagen een manoeuvre 
uitvoert of  rechts afslaat. 

De Provincie richt haar campagne 
vooral op de leerlingen van de derde 
graad van de basisschool. Velen van 
hen gaan volgend jaar met de fiets 
naar school en vormen een uiterst 
kwetsbare groep in het verkeer. Het 
is erg belangrijk om hen te waar-
schuwen voor de gevaren van de 
dode hoek bij vrachtwagens.

Ann Seynaeve – Wevelgem / Yves 
Debaere – Kortrijk / Jean de 
Bethune – voorzitter provincie-

raad – Kortrijk / Marleen Titeca 
– Decraene – Gedeputeerde – 
Anzegem / Eliane Matton-Spin-
cemaille – Zwevegem / Lieven 
Lybeer – Kortrijk / Claude Croes 
– Deerlijk / Yolande Dhondt – 
Waregem
Hun contactgegevens kunt u te-
rugvinden op 
www.west-vlaanderen.cdenv.be

Of  neem rechtstreeks contact 
met ons CD&V-fractiesecretari-
aat: 
Kon. Astridlaan 134 bus 6 - 8200 
Sint-Michiels 
E-mail: fractiesecretariaat.west-
vlaanderen@skynet.be
tel/fax 050/38.58.91 

Vorig jaar lanceerde het provinciebestuur van West-
Vlaanderen een gratis online lesmodule over de dode 
hoek. De module is bestemd voor de leerlingen van de 
derde graad van het basisonderwijs en is terug te vinden 
op de website www.letopvoordedodehoek.be. Het pak-
ket bevat foto’s, videofragmenten en opdrachtjes voor 
de leerlingen en werd dit jaar volledig vernieuwd. 

Aarzel niet uw provincie-
raadsleden uit de regio 
te contacteren, wanneer 
u vragen of opmerkingen 
heeft over provinciale ma-
teries.

Jean de Bethune, Eliane Spincemaille, Marleen Titeca, Ann Seynaeve, Claude Croes, Yolande Dhondt en Yves Debaere. (Lieven Lybeer 
ontbreekt op deze foto.) V
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