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Adviesraden – Meerjarenplan 2020-2025 “Samen Menen Maken” 

Op 28 november 2019 werd het ontwerp meerjarenplan voorgesteld aan de adviesraden van de stad 
Menen. De adviesraden werden gezamenlijk bevraagd waardoor er opportuniteiten ontstonden om 
aan kruisbestuiving te doen tussen bestuur en adviesraden én tussen adviesraden onderling. 

Doorheen de avond werden opmerkingen van de aanwezigen geclusterd in verschillende thema’s. In 
onderstaande opsomming volgen de thema’s die naar boven kwamen drijven waar volgens de 
aanwezigen zeker bijkomende aandacht verdienen. (Wat cursief geschreven is, zijn thema’s waar de 
adviesraden dieper op ingingen.) 

- Vlot & makkelijk in & uit Menen 

Menen wordt beschouwd als een moeilijke stad om in en uit te rijden. De raden verwachten 
dat via een goed circulatieplan het doorgaand verkeer gemakkelijker van het plaatselijk 
verkeer kan gescheiden worden. Ook vragen zij bijkomende aandacht voor conflictsituaties 
tussen het autoverkeer en de fietsers.  

- Kansarmoede niet tolereren 

Dit is een thema over alle domeinen heen. De adviesraden verwachten hier dat hulp voor 
kansarmen nog gemakkelijker toegankelijk is. De drempels voor participatie in de 
samenleving dienen zo laag mogelijk gemaakt worden oa door een betere communicatie over 
hulp, Cultuur in de Buurt, concrete acties à la soepbedeling … Een belangrijke factor hierin is 
het gegeven van kwalitatieve huisvesting. 

- Toegankelijke, propere, veilige & aantrekkelijke stad om fier op te zijn 

De adviesraden vragen om terug aan een stad te bouwen om fier op te zijn. De aspecten 
netheid en veiligheid zijn belangrijke aspecten om op te werken om meer mensen naar Menen 
te laten trekken, om vooroordelen jegens de stad weg te werken … Een goede samenwerking 
voor zowel preventie als handhaving tussen de stad, politie, mooimakers, inwoners … is zeker 
nodig. 

- Samen de stad maken 
- De troeven van Menen creatief uitspelen 
- Meer groen in de stad 

Groen in de stad heeft verschillende voordelen: het heeft een impact op het hitte-eilandeffect, 
het zorgt voor een aantrekkelijke stad. Wel vragen de raden om bewust met groen om te 
gaan. De juiste boom of plant op de juiste plaats zorgt ervoor dat het onderhoud beheersbaar 
is en de aantrekkelijkheid van de stad bijgevolg gemakkelijker gewaarborgd kan worden. Met 
concrete acties, zoals het tijdelijk vergroenen van braakliggende gronden kan meteen al een 
grote impact hebben. 
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- Ontmoetingsruimte toegankelijker maken 

Menen heeft heel wat publieke ruimtes, maar die zijn niet altijd gekend. Het dient eenvoudig 
te zijn (eventueel via een centraal loket) om deze publieke ruimtes te bekijken, reserveren ... 

- Cultuur voor groot publiek aantrekkelijk maken 

Cultuur wordt beschouwd als iets alomvattend en iets wat de stad levendig en aantrekkelijk 
maakt. Dit aantrekkelijker maken kan bijvoorbeeld gebeuren door van de vele opportuniteiten 
gebruik te maken: leegstaande panden “gebruiken” als tentoonstellingsruimte, gebruik te 
maken van de open publieke ruimtes van de stad om cultuur aan bod te laten komen … Een 
goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen, stad, OCMW en de individuele 
beoefenaar kan hierin een serieuze meerwaarde betekenen. 

 

Ten slotte vragen de adviesraden om verder nauw betrokken te worden bij de uitwerking van het 
meerjarenplan 2020-2025 Samen Menen maken. 

 


