
PROGRAMMA PVDA MENEN
GEMEENTERAADSVERKIZINGEN

14 OKTOBER 2018



- 2 -



KIES VOOR EEN MENEN OP MENSENMAAT,
SCHUD ZE WAKKER 
PVDA Menen gaat voor een stadsvisie die vertrekt vanuit de mening van de mensen en 
hun noden. Een stad op mensenmaat in plaats van een stad op centenmaat. Dát is de 
echte inzet van de verkiezingen. 

Beeld je een stad in waar armoede geen kans maakt. Met betaalbare koop- en 
huurwoningen voor iedereen. Beeld je een autoluwe stad in, waar voetgangers en 
fietsers voorrang krijgen op de auto, met gratis en duurzaam openbaar vervoer. Beeld 
je een groene stad in, met gezonde lucht en nette plaatsen waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en kinderen kunnen spelen.  

Dat is wat een heel aantal Menenaren het belangrijkst vonden in onze PVDA-bevraging.

Dat is ook waar de PVDA voor staat en zich samen met jullie wil voor inzetten. 

Met een ploeg van doeners en denkers brengen we jullie verzuchtingen van de straat 
naar de raad en terug. PVDA Menen gaat voor een stadsontwikkeling op maat van 
bewoners en handelaars, waar de straat weer een leef- en ontmoetingsplaats wordt, 
met een aanbod aan betaalbare woningen. We steunen goed werkende 
gezondheidscentra, en we staan positief tegenover de aanleg van volkstuintjes.  We 
willen mits proactieve gesprekken mee het beleid sturen.  
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WAT VOORAF GING

We trokken met onze kernleden de straat op en bevroegen de inwoners van 
Menen naar hun welbevinden en hun bekommernissen in onze stad.

Een eerste enquête ging over armoede. Hierbij vond 62% van de ondervraagden
dat de woonzorgcentra betaalbaar gemaakt moesten worden.

In een tweede enquête bevroegen we de mensen over het verkeer in Menen. 
Hieruit kwam naar voor dat 43% het parkeerbeleid rond het AZ Delta ziekenhuis 
laakt. Anderzijds kon 36% van de ondervraagden zich vinden in ons voorstel van
een Parkeer+Zorgsticker. Dit houdt in dat zorgverstrekkers een parkeerplaats 
aangeboden krijgen tijdens het uitoefenen van de zorg voor hun patiënten d.m.v.
het aanbrengen van een sticker aan hun garagepoort of oprit. 

De eerste vraag in onze beide enquêtes was wat men het eerst zou aanpakken 
mocht men burgemeester van Menen zijn. Het grote merendeel zou meteen de 
leegstand en de onaantrekkelijke Rijselstraat aanpakken. Verder willen veel 
inwoners meer en veiligere fietspaden én wensen ze fietsstallingen in de stad 
aantreffen. Er wordt ook verwacht dat er meer initiatief genomen worden om 
zwerfvuil tegen te gaan en te bestrijden.

Op basis van ALLE antwoorden van de betrokken Menenaars tijdens onze 
ondervragingen kwam ons programma tot stand. 

Van onderuit willen wij bouwen aan een Menen, waar het aangenaam leven, 
wonen en werken is voor iedereen.
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EEN STAD ZONDER ARMOEDE 
STANDPUNT  

Voor een welvarend land als België is het een schande dat nog steeds zoveel 
mensen in armoede leven. Die armoede drukt zich niet alleen uit in financiële 
moeilijkheden, maar ook in kansarmoede   Solidariteit is een belangrijk gegeven 
in een sociale maatschappij en solidariteit is per definitie een collectief gegeven.

Onze stad Menen heeft de symptomen van de West-Vlaamse centrumsteden 
Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare maar krijgt van de hogere overheden 
niet dezelfde middelen.

Het volgende stadsbestuur moet prioritair de armoede aanpakken. Uit onze 
enquête kwam dit naar voor als één van de belangrijkste punten. 

Het gemiddelde jaarinkomen van de Menenaar is € 16,743, terwijl de 
gemiddelde Vlaming jaarlijks € 18,970 verdient. 

Op 31/12/2016 waren er 291 leefloners in onze stad. Dit is een stijging van 
17,27% ten opzicht van 2015. 

Uiteraard is de stijging van het aantal leefloners het rechtstreeks gevolg van de 
federale en regionale ingrepen met schrapping van werkloosheidsuitkeringen en
ziekte-uitkeringen. We spreken dan nog niet over de te lage pensioenen en het 
feit dat de toegang tot het brugpensioen zo goed als onmogelijk gemaakt werd, 
zodat de mensen op het einde van hun loopbaan, willens nillens over en weer 
gegooid worden tussen gewaarborgd loon, ziekenkas en werkloosheidskas.

De kansarmoede-index stijgt in Vlaanderen tot 12,8%. In Menen blijkt er een 
daling te zijn, maar we komen nog altijd op 20,3% uit.

Ook de schoolse vertraging bij kansarme gezinnen, die zich al voordoet vanaf 
het lager onderwijs, resulteert in onderwijs-kansarmoede van 1,07%. Opnieuw 
boven het Vlaamse gemiddelde van 0,81%. 

Kinderen uit dergelijke gezinnen komen sneller in het buitengewoon onderwijs 
terecht (kleuter-, lager en secundair onderwijs), wat in feite al de toekomst van 
deze nakomelingen uitzichtloos maakt.
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De armoedebarometer toont dat het werkloos zijn en het laaggeschoold zijn de 
ideale voedingsbodem vormen tot kansarmoede. Met 43,23% leidt Menen de 
West-Vlaamse top 10 inzake laaggeschoolde werkzoekenden. 

Ook woonstabiliteit kan er voor zorgen dat mensen zich voor langere tijd gaan 
vestigen. Hetzij door te kopen en te renoveren, hetzij door te huren. Als stad 
moeten we ervoor zorgen dat mensen kunnen rekenen op goeie basisdiensten 
in de directe omgeving. Dit houdt in: een vaste huisarts, een apotheek, een 
wijkgezondheidscentrum, een school, culturele ontmoetingsplaatsen, een goed 
draaiende Werkwinkel, vlot toegankelijke stadsdiensten en een netwerk van 
buren die mét elkaar leven.

Het is een leugen te stellen dat veel huurders in onze stad momenteel uitgebuit 
worden door huisjesmelkers en/of andere speculanten. Ze verhuren krotten, 
kamers en zelfs halve slaapkamers aan te hoge prijzen. Het is ook bewezen dat 
het meestal over huurders gaat met een inkomen dat onder de 
armoederisicodrempel ligt.

Van de Meense huishoudens is 18,12% te beschouwen als kansarm, met 
concentraties op de Nieuwe Tuinwijk, Ter Beke-Groenhof, de Wijk Ten Bulcke, 
de directe omgeving van de Schansstraat, Menen-Centrum en de wijk rond de 
Stijn Streuvelslaan.

Van de 343 geboortes in Menen in 2016 zijn er 16,9% als kansarm te 
beschouwen. In West-Vlaanderen scoort alleen centrumstad Oostende slechter.

Als we dan oud, bejaard of al helemaal niet meer in staat zijn om voor ons zelf te
zorgen, kunnen we terecht in het Woonzorgcentrum van het OCMW. Volgens de
huidige meerderheid werd de momenteel gehanteerde ligdagprijs van € 59,40 
op een marktconforme manier bepaald. Een jaar telt 365 dagen à € 59,40 per 
dag en je komt uit aan een bedrag van € 21.681 op jaarbasis. Zoals eerder 
aangegeven is het gemiddelde inkomen van de Menenaar per jaar gelijk aan 
16.473 euro. In West-Vlaanderen is de gemiddelde ligdagprijs € 54,41.

Ook niet te vergeten: we werden met zijn allen opnieuw onderhoudsplichtig 
gesteld inzake het betalen van WZC-facturen.

In een solidaire maatschappij kan het niet dat een OCMW op die manier met zijn
bevolking omspringt. In het kader van de onderhoudsplicht is solidariteit op 
individuele basis immers een onrechtvaardig systeem.
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De meerderheid stelt met de glimlach dat de nieuwe rusthuisprijzen 
marktconform zijn en dat we op die manier tegen het einde van deze legislatuur 
de exploitatie break-even kunnen maken. Dat is verwerpelijk.

Als we spreken over marktconform, dan hebben we het over ‘de markt’, en op de
markt wordt handel gedreven. Hier gaat het niet over beesten of over 
beurstransacties, maar over de basiszorg van onze bejaarden. Onze huidige 
prijzen zijn niet marktconform, daar het gemiddelde momenteel rond de € 55 ligt.

Door onderfinanciering en de taxshift van de federale en gewestregeringen is 
het zo dat steden, gemeenten en OCMW ’s in financiële moeilijkheden komen.

Het kan niet zijn dat de burgers, de gezinnen, de mensen daar het slachtoffer 
van worden.

De leeflonen zouden voor de volle 100% gefinancierd moeten worden door de 
federale overheid. Het is immers diezelfde federale overheid die bespaart op 
uitkeringen en pensioenen.

WAT WIJ WILLEN  

Wij willen werk maken van een verlaging van de ligdagprijs in de OCMW-
rusthuizen en wensen de onderhoudsplicht af te schaffen. 

De PVDA staat positief tegenover wijkgezondheidscentra en zou graag 
uitbreiding hiervan zien in Groot-Menen. 

Wij zouden graag zien dat het OCMW samen met de stad Menen een mobiel 
infoloket opstart om de inwoners proactief te begeleiden, waar de Menenaar 
terecht kan met al zijn of haar vragen over wonen, werk, gezondheid, onze 
rechten, enz.…. Dit onder het motto Bereikbaar-Begrijpelijk-Behulpzaam. 

Wij vinden dat alle dienstverleningen (OCMW, CAW, VDAB, PCM,…) nauwer 
moeten samenwerken in functie van de klant.

Wij willen een sluitend netwerk waarin de klant op een correcte manier verder 
begeleid kan worden in functie van zijn of haar noden.

Te lange wachtlijsten kunnen ingekort worden door meteen te zorgen voor een 
warme overdracht van de ene naar de andere dienst. Dit zorgt ervoor dat een 
traject uitgestippeld kan worden.

In deze tijden van digitalisering, waar velen hoog mee oplopen, is het niet voor 
iedereen haalbaar om te voldoen aan de huidige voorwaarden in onze 
dienstverleningen. Door welke omstandigheden dan ook is het voor sommigen 
uitgesloten in het bezit te zijn van het nodige materiaal (laptop, internet, printer,
…) om hieraan te kunnen deelnemen. We spreken hier ook over het al dan niet 
hebben van de essentiële kennis die hiervoor noodzakelijk is. Het is aan onze 
dienstverlening om hen hierbij te helpen, te steunen en indien vereist zelfs mee 
te gaan naar de gewenste instanties.

Hierbij aansluitend moet er ook voor gezorgd worden dat er duidelijk 
gecommuniceerd wordt met anderstaligen. We wonen immers vlak aan de 
Franse en Waalse grens. Deze mensen hebben evenveel recht op een uitleg in 
klare en duidelijke taal.
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Wat ons ook heel erg tegen de borst stuit is dat betrokkenen zich ver van huis 
moeten aanmelden bij velerlei diensten. Het openbaar vervoer zou hierbij de 
oplossing zijn, ware het niet dat het openbaar vervoer in onze regio veel te 
wensen overlaat. Het resultaat hiervan is dat afspraken gemist worden, met alle 
gevolgen vandien. Dit maakt dat deze mensen in een vicieuze cirkel 
aanbelanden en alsmaar in grotere problemen terecht komen. 

De klant moet centraal staan! Dit vermijdt dat betrokkenen van de regen in de 
drup belanden. Er kan en mag van drempelvrees geen sprake meer zijn!

Als stad moeten we durven inzetten op het nog laagdrempeliger maken van 
zaken als de UITpas (= een spaar- en voordelenkaart voor vrijetijdsactiviteiten). 

Iedere doelgroep moet op een eenvoudige “onzichtbare” manier naar 
betaalbaar, ja, zelfs gratis openbaar vervoer, kinderopvang, naschoolse 
activiteiten,…. geleid kunnen worden met als doel dat niemand het opmerkt. Zo 
hoeft geen enkel persoon zich nog te schamen of weg te steken voor het feit dat
hij of zij het financieel niet breed heeft.

De leegstandtaks moet om de zes maanden verdubbeld worden voor panden 
die niet verhuurd blijven óf ze moeten ter beschikking gesteld worden van het 
OCMW en/of Impuls Woonmaatschappij. Een pop-up kruidenierswinkel in het 
centrum in één of meerdere leegstaande panden zou voor de iets oudere 
inwoners een goed alternatief zijn voor het gebrek aan een supermarkt.

Bouwvergunningen voor privé-appartementsgebouwen moeten geweigerd 
worden als er niet kan aangetoond worden dat er voor minstens 90% verkocht 
is. Op die manier voorkomen we leegstand.

Wij stellen ook voor dat het OCMW en bij uitbreiding de stad alle middelen inzet 
om nog meer, proactief het veld op te gaan in scholen, CAW’s, Werkwinkel, 
ziekenhuizen,…om bij de eerste tekenen van mogelijke armoede bij een kind, 
een gezin, een bejaarde de nodige maatregelen te nemen met de bevoegde 
diensten. Een school moet het aandurven om te reageren wanneer een kind 
tijdens de winter in een zomershort naar school komt. Een ziekenhuis moet 
reageren wanneer een patiënt in verwaarloosde omstandigheden zich aanbiedt 
of opgenomen wordt.
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MENEN, EEN DIVERSE STAD, VOOR JONG EN OUD

STANDPUNT  

Diversiteit is een realiteit, ook in Menen. Die superdiversiteit zorgt voor sterke 
troeven als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Het 
kan niet zijn dat mensen met een migratieachtergrond willekeur ervaren bij het 
solliciteren, de zoektocht naar een woning, school of in het uitgaansleven. 

Racisme is geen oplossing, maar een probleem. Het verdeelt mensen zonder 
een oplossing te bieden voor het onrecht en de ongelijkheid waar ze mee te 
maken krijgen. Met de PVDA willen we de concurrentie tussen mensen die het 
moeilijk hebben uitschakelen door voor genoeg sociale voorzieningen te zorgen.
We willen van Menen een stad maken waar iedereen meetelt en racisme en 
discriminatie geen kans krijgen.  

WAT WIJ WILLEN  

De opstart van de taalcafés geniet onze volle steun. Het terug samenwerken 
met de toegankelijkheidsraad is noodzakelijk. Het letterlijk en figuurlijk verlagen 
van drempels en stoepen moet onze straten en pleinen, gebouwen en diensten 
toegankelijk maken voor iedereen. 

Ook jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de 
plek waar ze wonen, leren en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan
het woord te laten, een schat aan voorstellen en engagement aanboren. Als het 
gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugdwerk 
natuurlijk een cruciale plaats in. “Plaats” moeten we hier ook letterlijk nemen! 
jongeren hebben meer groene en openbare ruimtes nodig. Plaats om bij elkaar 
te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor jongeren de drempels 
verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.  

PVDA Menen zet ook in op de jeugd. Wij vragen een goede opvolging van de 
gecoördineerde aanpak van het jeugdlokalendossier. Wij willen jeugdcafés met 
plaats voor repetitieruimtes voor beginnende en reeds gevorderde bands en 
groepjes. Jeugdopbouwwerk alsook de niet georganiseerde jeugd genieten de 
aandacht van de PVDA. 
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Wij zijn ons bewust van de problemen bij de diverse jeugdwerkingen van onze 
sportverenigingen en vinden het niet kunnen dat hun sportaccommodaties 
meermaals niet beschikbaar zijn. 

Wij betreuren het feit dat de inwoners van Rekkem niet meer beschikken over 
een bankautomaat. Wij willen in iedere wijk van Groot-Menen een 
bankautomaat, een postpunt en een buurtwinkel. 

EEN MOBIELE STAD

STANDPUNT  

Menen zou net als Kopenhagen een stad kunnen worden waar de fiets of het 
openbaar vervoer nemen de normaalste zaak van de wereld is. Daarvoor moet 
in de eerste plaats de infrastructuur verbeterd worden. We hebben nood aan 
ononderbroken en conflictvrije fietspaden. 

We leven in een stad, waarin over alle deelgemeenten heen, de auto het 
dominante vervoersmiddel is.

Veel inwoners blijken over een fiets te beschikken, doch ze voelen zich 
allesbehalve veilig om zich met de fiets te verplaatsen binnen onze stad. En 
zeker niet als daar kinderen bij betrokken zijn.

De staat van de fietspaden is op veel plaatsen binnen onze stad ondermaats, 
voor zover er al sprake is van fietspaden.

Ook de voetpaden zijn op veel plaatsen ronduit versleten of zelfs ontoegankelijk.
Denk maar aan rolstoelgebruikers, kinderwagens, minder mobiele mensen,….

Het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, dan openbaar vervoer en pas 
dan personenwagens) zou reëel moeten worden in plaats van uitzondering. 
Zeker bij her-aanleg van wegen binnen onze stad. 

Zachte weggebruikers verdienen immers extra bescherming door veilige 
oversteekplaatsen, goede voet- en fietspaden, toegankelijke bushaltes. Dit het 
liefst gescheiden van het gemotoriseerd verkeer.
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WAT WIJ WILLEN  

De PVDA wil investeren in fietsenstallingen en laadpalen voor elektrische 
fietsen. Daarbij willen wij de bevolking ook sensibiliseren tot het fiets- en 
autodelen. Ook het delen van aanhangwagens, om naar de containerparken te 
gaan of voor het vervoeren van grote stukken.

Wij wensen het betalend parkeren te vervangen door gratis blauwe zones in 
combinatie met bewoners-parkeren. Wij vinden dat de controle hierop best 
gebeurt door de stadsdiensten en niet door een externe firma. 

Een combinatie met goed en geregeld openbaar vervoer dringt zich hier op. Een
uitbreiding van het lokale busnetaanbod in combinatie met de Shop en Beleef-
actie van de stad kan hier een aanzet toe zijn.

Bovendien willen we mee nadenken over een circulatieplan voor het centrum 
van Menen, waarbij de lokale handel beter bereikbaar zou zijn.  Dit moet 
gebeuren in overleg met de handelaars en de bewoners van de betrokken 
straten en het binnen gebied.

Het kan en mag niet meer getolereerd worden dat ondanks de bestaande 
verboden, er zwaar vervoer dendert door de dorpskernen van Lauwe, Rekkem, 
de Wervikstraat en de Wahisstraat.

In Menen, Lauwe en Rekkem mogen we op bepaalde plaatsen zeker spreken 
van vervoersarmoede. 

Gewoon ergens geraken is voor veel mensen een probleem geworden. Over de 
beleidsdomeinen heen moeten drempels en hindernissen, letterlijk en figuurlijk 
weggewerkt worden, zodat iedereen kan genieten van een betaalbaar openbaar 
vervoeraanbod. Niet alleen voor school- en werkverkeer, maar ook voor het 
maatschappelijke, recreatieve en commerciële belang van stad en dorp.

Graag zouden we langs de Leieboorden slimme verlichting plaatsen (=lichten die
aangaan wanneer er fietsers voorbij rijden). Dit maakt dat het veiliger fietsen 
wordt in deze omgeving. 
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Wij zijn groot voorstander om een partybus in te leggen, die jongeren van en 
naar festiviteiten brengt in het weekend. Tijdens de week kan deze bus dienst 
doen voor  inwoners die niet over een auto beschikken en boodschappen willen 
doen. 

We willen meer gratis openbaar vervoer tussen de deelgemeenten. We willen 
onderhandelen met de NMBS om het loket in het station meer en langer open te
houden ten dienste van de treinreiziger.

We betreuren het feit dat een tienermeisje in de media een gevaarlijk kruispunt 
moet aanklagen. Het ware positiever geweest dat het stadsbestuur maatregelen 
trof om gevaarlijke kruispunten aan te pakken en veiliger te maken.

Voor de directe omgeving van het ziekenhuis AZ-Delta pleiten we voor een 
soepel en gratis parkeerbeleid voor de patiënt of zijn begeleidende 
autobestuurder. In tijden van apps en dergelijke applicaties kan het niet moeilijk 
zijn om hierin te voorzien.

Zorgverstrekkers die aan huis komen (dokters, verpleegsters, kinesisten, 
zorgkundigen, …) moeten ongehinderd kunnen parkeren aan inritten en 
garagepoorten mits het uitdrukkelijke, vrijwillige akkoord van de 
eigenaar/huurder van het pand, door het aanbrengen van een unieke sticker die 
voorzien wordt in overleg met de stad en de politiezone.

Het is misschien een droom, maar we durven het aan om “samenleven” opnieuw
uit te vinden daar waar het fout is gelopen, met vervoer dat niet beklemmend is 
voor wie er gebruik van maakt. 

Dit in een samenleving die altijd  en overal empathisch  blijft voor bewoners

PVDA Menen streeft er naar om opnieuw deel te nemen aan de autoloze 
zondagen. 
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EEN GROENE EN PROPERE STAD

STANDPUNT  

Beeld je eens in: een stad zonder schoorstenen. Een stad die bijdraagt aan de 
afkoeling van de aarde. Een stad met propere lucht en met ruimte om te wonen, 
te leven en te werken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze mogelijkheid bestaat, op voorwaarde dat we nu
aan die droom beginnen te werken. Mede door als stad zelf duurzame energie 
op te wekken voor alle inwoners. Door zorg te dragen voor groene ruimtes. Door
te gaan voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. Door samen de ecologische 
revolutie te maken, zonder ook maar iemand in de steek te laten. Zo zorgen we 
voor een klimaat-neutrale stad op mensenmaat. Waar wachten we nog op?  

De Menenaren snakken naar méér groen en propere lucht. De stad ligt bedolven
onder een dikke laag fijn stof. Menen transformeren naar een plek waar het 
gezond en aangenaam leven is, vraagt om visie en daadkracht. Een coherente 
aanpak van de verschillende bronnen van luchtvervuiling. Het in elkaar passen 
van de verschillende vormen van groen en natuur om elke buurt aangenamer te 
maken. En een beleid dat afval zo veel mogelijk voorkomt, hergebruikt en 
recycleert. Dan ligt een leefbare stad binnen handbereik. 

WAT WIJ WILLEN  

PVDA Menen zegt NEEN tegen Menen-West. Wij vinden dat het ontwikkelen 
van dit nieuwe industrieterrein geen meerwaarde biedt naar tewerkstelling. Wij 
willen eerst de volledig invulling van de reeds bestaande industriezones en 
bedrijventerreinen. Wij vrezen ook een verkeersinfarct van en naar Menen-West.

Wij eisen duidelijkheid over bestaande en nieuwe bedrijven wat betreft 
milieuverontreiniging. We denken hier dan vooral aan fijn stof. 

Daarentegen zijn wij sterke voorstanders van het behoud van alle openbaar 
groen en staan we volledig achter een betonstop. Ook in Menen! 

We bereiden de stad voor op de gevolgen van het veranderende klimaat. We 
zetten in op meer groene ruimte en open water om grote hoeveelheden neerslag
te bufferen en de stad af te koelen. 

We willen meer groen rond de industrieterreinen als compensatie.

Het trage wegennet willen we in onze stad verder uitbouwen.

Langs de Geluwebeek willen we een speelbos aanleggen én we ambiëren 
enorm voor méér hondenloopweides.

PVDA ziet graag een aansluiting bij de statiegeldcoalitie. Dit is al een kleine stap
tegen de overlast van het vele zwerfvuil in de stad. 

Wij willen van Menen een groenere stad maken en zien liever openbaar groen 
bijkomen dan verdwijnen. 

Wij willen zorgen voor een vergroening van het straatbeeld met geveltuinen, 
groene daken en ecologische stadstuintjes. Wij vragen het stadsbestuur om de 
aanleg van groendaken en stadslandbouw te ondersteunen. Wij zien graag een 
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uitbreiding van de volkstuintjes, van het ecologisch co-tuinieren op 
braakliggende gronden in de stad.  

We willen dat Menen een TTIP, TISA en CETA vrije gemeente wordt. Delen 
wordt het nieuwe bezit. Initiatieven op basis van deeleconomie worden 
aangemoedigd en financieel ondersteund. We willen dat de stad initiatieven 
ondersteunt die een circulaire economie met korte ketens stimuleren. 
Deelinitiatieven, repair-cafés en lokale landbouwmarkten moeten op steun 
kunnen rekenen. We willen hergebruik en vermindering van grondstoffen 
stimuleren. Bij het sluiten van stadscontracten dienen duurzaamheidscriteria 
gehanteerd te worden. 

Onze bekommernis omtrent de Leiewerken gaat naar de desinformatie van de 
bewoners van het getroffen gebied. Niet iedereen is eigenaar van de gebouwen 
en veelal zijn de huurders weinig of  helemaal niet op de hoogte van de 
werkzaamheden en de onteigeningen. Wij verlangen omtrent de Leiewerken een
degelijke communicatie naar alle betrokkenen. 
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EEN FINANCIEEL GEZONDE STAD

STANDPUNT  

Aan politiek doe je om het volk te dienen, niet jezelf te bedienen. Daarom 
communiceren we alle beslissingen volgens het openbaarheidsprincipe en 
maken we het inkomen en vermogen van iedere stedelijke bestuurder bekend. 
Daar is niets confidentieel aan. Immers, wie niets te verbergen heeft...   

WAT WIJ WILLEN  

Stadsbudgetten en een begroting moeten opgemaakt worden om zicht te 
hebben op de toekomst. Dit betekent niet dat alle budgetten opgebruikt 
MOETEN zijn tegen het eind van het jaar.

 Wij verkiezen een gezonde visie op de stadsbudgetten en willen de 
stadsfinanciën beheren zoals in een goed huishouden. Niet elk jaar heeft men 
nood aan een nieuwe diepvries of een nieuwe auto. Tevens moet men erop 
toezien dat bij de stad niet alle budgetten nodeloos opgesoupeerd worden. Wij 
willen een gezond budget waar geen plaats is voor stadsgraaiers. 
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EEN WERKENDE STAD 
STANDPUNT  

De stad heeft nood aan voldoende bekwame personeelsleden. Die maken de 
stad elk op hun manier een aangename plek om te wonen. Van de groendienst, 
de loketbediende tot de bibliothecaris en de jeugddienst. Zij zorgen dat de stad 
werkt. Hun kunde en inzet zijn cruciaal en dit komt alle bewoners ten goede.  

WAT WIJ WILLEN  

De PVDA kan zich niet vinden in naakte ontslagen omwille van 
besparingsmaatregelen. De inzet van het doorgedreven besparingsbeleid van 
deze coalitie was het schrappen van een aantal banen. In plaats van 
tewerkstelling af te bouwen is er net nood aan nieuwe aanwervingen. Wij willen 
de juiste mensen op de juiste plaats. Wij vinden niet dat het stadspersoneel een 
last is die ingeperkt moet worden. Toon respect voor de medewerkers van de 
stadsdiensten en ga voor een volwaardige tewerkstelling! De stad moet een 
sociale werkgever bij uitstek zijn.  

De stad moet ook aan een voldoende opbouw van hun pensioenen voorzien.

Een stad die werkt, is een stad die investeert in publieke dienstverlening. Een 
stad gaan niet enkel over stenen en dure prestigeprojecten. Wij roepen dan ook 
een halt toe aan de verdere privatiseringen.
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EEN DEMOCRATISCHE STAD 
STANDPUNT  

Laat ons ervoor zorgen dat Menen niet alleen spreekt maar ook luistert naar zijn 
inwoners. 

Echte democratie, dat is peoples power, de macht aan het volk!  

Echte inspraak en participatie kan niet zonder informatie en interactie. Interactie 
vraagt openheid en flexibiliteit van de administratie om alle lagen van de 
bevolking te betrekken bij enquêtes, peilingen en bevragingen. Breng 
democratie zo dicht mogelijk bij de mensen. 

WAT WIJ WILLEN  

Een stad op mensenmaat vertrekt vanuit het volk. 

Inwoners van de stad die zich inzetten, samenwerken, participeren en 
actievoeren als het moet, geven kleur en richting aan hun stad. Het middenveld 
ondersteunen en actief betrekken bij het beleid, dat is participatie stimuleren. 

Hierbij willen wij ook benadrukken dat een goede samenwerking met de 
adviesraden noodzakelijk en belangrijk is. Dit moet het stadsbestuur niet enkel 
als kritiek of lastig beschouwen, maar zien als meehelpen ter ondersteuning.

Wij zien graag een heropstart van de toegankelijkheidsraad.
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