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Beweging.net Menen

Op naar een leefbaar Menen

Beweging.net vroeg op verschillende samenkomsten en gelegenheden aan de inwoners
van Menen, Rekkem en Lauwe wat ze zouden doen als ze burgemeester waren. Dit leverde honderden ideeën. De voorstellen werden gebundeld, grondig besproken in werkgroep
en herleid tot drie grote prioriteiten.

Veiligheid voor de
zwakke weggebruiker
De veiligheid van de fietsers en
voetgangers staat bovenaan onze
lijst, met veiligheid in de omgeving
van scholen als prioriteit.
Beweging.net Menen pleit voor veilige fietspaden en -straten, fietssuggestiestroken en duidelijk aangegeven oversteekplaatsen.
Een éénvormig systeem van verkeersremmers en aanduiding van
fietspaden en parkeerstroken bieden meer duidelijkheid. Fietsers
moeten beroep kunnen doen op
veilige fietsstallingen, vooral bij
openbare gebouwen en scholen.
Beweging.net Menen is voorstander om het jaarlijks bedrag, voorzien in de stadsbegroting, voor het
onderhoud, herstel of nieuw aan te
leggen trage wegen ook daadwerkelijk te besteden. We vragen openbare verlichting langs het jaagpad
van de Leie.
Een degelijk en duidelijk parkeerbeleid is noodzakelijk, met voldoende en diverse parkeergelegenheden en een klever voor het gratis
parkeren van zorgverstrekkers.
Beweging.net Menen ijvert voor
voetpaden zonder losliggende tegels, verzakkingen enhindernissen maar met verlaagde boordstenen aan oversteekplaatsen.
We stellen de oprichting voor van
een “technisch snelle interventiedienst” met één centraal meldpunt
voor de bewoners om problemen te
melden. De interventieploeg kijkt
na wat nodig is als oplossing.

Kwaliteitsvol wonen
Iedere wijk en buurt is anders en
heeft een eigen identiteit. Net daarom wil beweging.net Menen inzetten op een verhoogde burgerparticipatie door wijkraden op te richten met een eigen stadsbudget per
wijk/buurt. Dit alles beoogt een

sterker sociaal weefsel en creëert
ontmoeting in de buurt.
Huisvestingspremies en premies
voor handelszaken worden voortaan ook voorzien in de deelgemeenten Lauwe en Rekkem, net als
premies voor het bouwen/renoveren van kwaliteitsvolle woningen
voor jonge gezinnen en 65+- ers.
Een heropstart van bepaalde ruimtelijke uitvoeringsplannen, denk
hierbij aan RUP Groenhof, kunnen
de renovatieprojecten van ouderenwoningen opnieuw activeren.
Beweging.net Menen wil hogere
belastingen op leegstaande handelspanden, woningen en braakliggende gronden om zo de leegstand terug te dringen. De stedelijke premies willen we bijsturen op
basis van het inkomen.
Binnen het sociaal woonpatrimonium pleiten we voor een uniform
toewijzingsreglement, willen we
een fonds oprichten om leegstaande, verkrotte woningen aan te pakken en pogen we uithuiszettingen
nog meer te vermijden door een
vroegtijdige aanpak.
Renovatieplannen voor de sociale
(ouderen)woningen in de drie
gemeenten dienen vooropgesteld
te worden. Het project in de
Knokbeeklaan te Lauwe dient verder vorm te krijgen waarbij een
goede mix van sociale koop- en
huurwoningen met oog voor veilige, groene straten voorop staat.
We willen in Menen, Lauwe als
Rekkem een ‘huis van de burger’
waar alle inwoners terecht kunnen
voor vraag en antwoord, maar
evenzeer als ontmoetingsplaats.
De stedelijke personenbelasting
wordt sociaal rechtvaardiger, waarbij rekening gehouden wordt met
de gezinssituatie.
Beweging.net wil van Menen een
stad maken die een thuis is voor
zijn inwoners, met meer dialoog.

Zorgen voor elkaar
Senioren blijven langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Een
aangepaste woning is hierbij een
belangrijke voorwaarde. Het is dan
ook dringend nodig het patrimonium in beheer van de bouwmaatschappij en OCMW aan te passen
aan het hedendaags comfort en dit
ook energiezuiniger te maken.
De groep 80-plussers zijn de meest
kwetsbare in onze samenleving. Ze
zijn minder mobiel en veelal
alleenstaand, wat heel dikwijls tot
vereenzaming leidt. Om hierop
een antwoord te bieden zou een
buddywerking met vrijwilligers
uit de buurt en met steun van de
stad een goed alternatief zijn.

Een goed voorbeeld uit Lauwe: duidelijke fietssuggestiestroken,
voetpaden zonder hindernissen en met verlaagde boordstenen
waar nodig.

Zowel het middenveld met eigen
vrijwilligers als de lokale dienstencentra zorgen dat er elke dag iets te
beleven valt voor de senioren.
Beweging.net pleit voor het nog
beter afstemmen van het aanbod
op elkaar, logistieke en financiële
steun vanuit de stad en een verregaande samenwerking.
Op het vlak van welzijn vraagt
beweging.net Menen om bij iedere
beleidsbeslissing een armoedetoets uit te voeren die het effect
voor mensen in armoede nagaat en
er voldoende rekening mee houdt.
De participatie van burgers willen
we verhogen door het oprichten
van een welzijnsraad.
Uit onderzoek blijkt dat het vinden
van occasionele kinderopvang een
heikel punt vormt. Waar moet je
met je kind naartoe als je op sollicitatie moet of een opleiding volgt?
Met beweging.net pleiten we er
dan ook voor deze vorm van kinderopvang op te richten en zo een
gepast antwoord te bieden op de
vele vragen hieromtrent.

We willen van Menen een stad maken die een thuis is voor zijn
inwoners waarbij we nog meer in dialoog gaan om dit samen te
realiseren.

Om een antwoord te bieden aan vereenzaming van senioren is
een buddywerking met vrijwilligers uit de buurt een mogelijke
oplossing.
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