VOORWOORD

VOORWOORD
Beste inwoner
Als lokale overheid staan wij ten dienste van en tegelijk heel dicht bij onze inwoners.
Onze inwoners informeren over de dienstverlening in onze stad is hierbij essentieel.
We doen wat we zeggen, maar we mogen niet vergeten te zeggen wat we doen. En dat
doen we op verschillende manieren: we bundelen alles over onze dienstverlening, openingsuren van diensten, contactinfo… en zo meer op onze vernieuwde website
www.menen.be. Dit is zowat het moederschip van onze stedelijke informatie. Daarnaast
zitten we elke maand in de brievenbus bij al onze inwoners met ons stadsmagazine LEIEDRAAD, ook een belangrijke informatiedrager binnen onze stad. Daarnaast publiceren
we in samenwerking met PUBLI-touch tweejaarlijks een stedelijke infogids.
Net als ons stadsmagazine, krijgen alle inwoners van onze stad deze infogids dus in de brievenbus. In die stedelijke infogids vind je in alfabetische volgorde info over de vele diensten in Menen, Lauwe en Rekkem. Met
een handige trefwoordenindex achteraan kun je snel vinden wat je zoekt. De contactinfo en de openingsuren
van onze eigen stedelijke diensten vind je vooraan deze infogids.
Hou deze infogids dus goed bij. Surf ook geregeld naar www.menen.be én schrijf je er in op onze digitale
nieuwsbrief, die we wekelijks op vrijdag uitsturen. En volg Stad Menen op Facebook, Twitter en Instagram. Zo
blijf je steeds op de hoogte!
Tenslotte wil ik onze uitgever en de vele adverteerders die de realisatie van onze stedelijke infogids mee mogelijk hebben gemaakt, bedanken.
Ik wens je veel leesplezier en tot binnenkort ergens onderweg.
Eddy Lust
Burgemeester Stad Menen

HOE GEBRUIK JE DEZE STADSGIDS?
Wij raden je aan om bij het opzoeken van informatie gebruik te maken van de trefwoordenlijst. Die lijst helpt
jou de pagina te vinden waar je de gezochte inlichting kunt vinden.

COLOFON
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bvba, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be
In opdracht van het stadsbestuur
Redactie door: Stad Menen, Dienst Communicatie
Deze infogids is op 100% gerecycleerd papier gedrukt.

www.menen.be
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NOODNUMMERS

NOODNUMMERS
SOS-nummers
Medische Spoeddienst, Dienst ......................................................................112
Brandweer ..........................................................................................................112
Politie...................................................................................................................101
Europees Oproepnummer
Steeds te gebruiken met GSM ...............................................................112
Tele-Onthaal .....................................................................................................106
Child Focus .......................................................................................................116000
Rode Kruis - Vlaanderen
Hulpverlening bij rampen en onheil .......................................................105

Belangrijke hulpdiensten
Brandweer
Hulpverleningszone Fluvia
(administratie).............................................................................................056 239 970
(niet-dringende interventies)...................................................................056 224 444
Medische hulpverlening
AZ Delta Campus Rijselstraat ...............................................................056 522 111
Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede ..............................................056 521 451
Vita-ambulance ..........................................................................................056 532 212
Politie
Leopoldplein 12 .........................................................................................056 510 111
Wijkbureau Lauwe - Lauweplaats 21.....................................................056 415 767
Wijkbureau Rekkem - Plaats 30..............................................................056 433 710
Wachtdiensten
Geneesheren Menen - Rekkem (Meander)..........................................1733
Geneesheren Lauwe..................................................................................056 520 820
Apothekers .................................................................................................0903 99 000
Tandartsen ..................................................................................................0903 399 69

Andere nuttige telefoonnummers
Aids- en SOA telefoon.....................................................................................078 151 515
Anonieme Alchoholisten .................................................................................03 239 14 15
Antigifcentrum...................................................................................................070 245 245
Autismetelefoon ...............................................................................................078 152 252
Brandwondencentrum ....................................................................................09 240 34 90
Druglijn ..............................................................................................................078 151 020
Holebifoon ........................................................................................................09 238 26 26
Kankerfoon.........................................................................................................0800 15 800
Kinder- en Jongerentelefoon .........................................................................078 151 413
Vertrouwenscentra Kindermishandeling ....................................................0800 97 079
Vlaamse Kankertelefoon ................................................................................070 222 111
Vlaamse Kruis ....................................................................................................056 207 575
Zelfmoordpreventie ........................................................................................1813

www.menen.be
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BESTUUR EN ORGANISATIE

BESTUUR & ORGANISATIE
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / TEAM 8930
BURGEMEESTER
Eddy Lust (open vld)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
eddy.lust@menen.be
T 056 529 241 of GSM 0475 859 169
Bevoegdheden:
Veiligheid, communicatie, externe betrekkingen en jeugd.

EERSTE SCHEPEN
Renaat Vandenbulcke (N-VA)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
renaat.vandenbulcke@menen.be
T 056 529 240 of GSM 0475 795 664
Bevoegdheden:
Schepen van huisvesting met woonbeleid- en preventie, woon- en thuiszorg, AGB en patrimonium.

SCHEPENEN
Patrick Roose (sp.a)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
patrick.roose@menen.be
T 056 529 245 of GSM 0495 59 70 17
Bevoegdheden:
Schepen van publieke ruimte met netheid van de stad, openbare werken, mobiliteit,
groenonderhoud, begraafplaatsen, klimaat, het beheer van een centraal meldpunt en ICT.

Mieke Syssauw (open vld)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
mieke.syssauw@menen.be
T 056 529 244 of GSM 0478 958 533
Bevoegdheden:
Schepen van omgeving & financiën met vergunningen, het project Leiewerken, landbouw,
juridische zaken en financiën.

Herman Ponnet (sp.a)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
herman.ponnet@menen.be
T 056 529 246 of GSM 0473 991 943
Bevoegdheden:
Schepen van participatie met burgerlijke stand, sport, senioren, ontwikkelingssamenwerking en evenementen.
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Griet Vanryckegem (N-VA)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
griet.vanryckegem@menen.be
T 056 529 242 of GSM 0497 894 470
Bevoegdheden:
Schepen van cultuur met cultuur, (kunst)onderwijs, bibliotheek, erfgoed en kerkfabrieken.

Virginie Breye (N-VA)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
virginie.breye@menen.be
T 056 529 247 of GSM 0479 395 287
Bevoegdheden:
Schepen van ondernemen met ondernemen, toerisme en dierenwelzijn.

VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
TOEGEVOEGDE SCHEPEN VAN SOCIAAL BELEID EN PERSONEEL
Angelique Declercq (sp.a)
Grote Markt 1 - 8930 Menen
angelique.declercq@menen.be
T 056 529 243 of GSM 0473 862 693
Bevoegdheden:
Armoedebestrijding, personeel, welzijn, flankerend onderwijsbeleid, sociale economie,
inburgering en gelijke kansen.

ALGEMEEN DIRECTEUR
Eric Algoet
Grote Markt 1 - 8930 Menen
eric.algoet@menen.be
T 056 529 300 - F 056 529 309

KABINETSMEDEWERKERS TEAM 8930
Arne Allosserie
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 52 94 10 - GSM 0475 21 38 61
arne.allosserie@menen.be
Simon Callewaert
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 52 92 43 - GSM 0473 22 27 28
simon.callewaert@menen.be

www.menen.be

Stanislas Masureel
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 52 92 31 - GSM 0478 51 43 49
stanislas.masureel@menen.be
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DE GEMEENTERAAD

Martine Fournier (CD&V)
Oude Leielaan 42 - 8930 Menen
GSM 0475 310 740
martine.fournier@vlaamsparlement.be
Laurent Coppens (CD&V)
GSM 0479 324 830
laurent.coppens@scarlet.be
Caroline Bonte-Vanraes (CD&V)
Menenstraat 321 - 8930 Lauwe
GSM 0486 698 758
info@festivole.be
Berenice Bogaert (CD&V)
Lentedreef 5 - 8930 Rekkem
GSM 0476 423 497
berenice.bogaert@hotmail.com
Philippe Mingels (GROEN)
Kardinaal Cardijnlaan 103 - 8930 Menen
GSM 0471 534 057
philippe.mingels@telenet.be
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Tom Vlaeminck (open vld)
Voorzitter Gemeenteraad | OCMW-raad
Vander Merschplein 50 - 8930 Menen
GSM 0476201 239
tom.vlaeminck@menen.be
Guy Blancke (sp.a)
Wijk Ten Dale 57 - 8930 Menen
T 056 418 831 - GSM 0479 862 491
guy.blancke@telenet.be
Kasper Vandecasteele (sp.a)
Wervikstraat 18 - 8930 Menen
GSM 0473 529340
kaspervandecasteele@gmail.com
Dorianne De Wiest (VLAAMS BELANG)
Ter Beke 167 - 8930 Menen
GSM 0494 131 044
doriannedewiest@hotmail.com
Lisa Maxy (CD&V)
Ieperstraat 415 - 8930 Menen
GSM 0474 690 627
maxy.lisa@yahoo.com
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Stan Roose (open vld)
Spoorwegstraat 89 - 8930 Lauwe
GSM 0489 450 369
stanlucienroose@gmail.com

Oceân Vanderhispallie (sp.a)
Lauwestraat 31 - 8930 Rekkem
GSM 0471 398 215
vanderhispallie.ocean@hotmail.com

Stefanie Platteau (open vld)
Eekhoornlaan 4 - 8930 Menen
GSM 0474 220 391
stefanie.platteau@gmail.com

Eddy Vandendriessche (VLAAMS BELANG)
Dadizelestraat 30 - 8930 Menen
T 056 514 586 - GSM 0477 239 630
magda.eddy@gmail.com

Fre Vandamme (CD&V)
Ostenstraat 7 - 8930 Menen
GSM 0499 812 223
fre@dfvm.be

Alex Vanthournout (open vld)
Kraaiveld 12 - 8930 Lauwe
GSM 0475 361 131
alex.vanthournout@skynet.be

Willy Ugille (CD&V)
Keizer Karelstraat 111 - 8930 Menen
T 056 514 218 - GSM 0478 384 642
willy.ugille@telenet.be

Karolien Poot (GROEN)
Harmoniestraat 52 - 8930 Menen
GSM 0491 253 994
karolien.poot@telenet.be

Julie Roussel (CD&V)
Grote Molenstraat 202 - 8930 Lauwe
GSM 0497 384 788
Julie_Roussel@outlook.com

Lianna Mkrtchyan (N-VA)
Vooruitgangsstraat 34 - 8930 Menen
GSM 0488 992 609
lianna.mkrtchyan@hotmail.com

Ruben Soens (CD&V)
Menenstraat 3/0301 - 8930 Lauwe
GSM 0472 284 379
soensruben@hotmail.com

Mattias Eeckhout (VLAAMS BELANG)
Noordstraat 33 - 8930 Menen
GSM 0497 326 959
mattias.eeckhout@gmail.com

Sylvianne Scherpereel (CD&V)
Zandputstraat 59 - 8930 Menen
T 056 533 720 - GSM 0496 166 039
sylvianne.scherpereel@telenet.be

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verkozen voor een periode van zes jaar en kent dezelfde samenstelling als de Gemeenteraad.
De huidige raad zetelt tot 31 december 2024 en komt 10 keer per jaar samen.
De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.

BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW Menen. Het comité
houdt zich bezig met individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
SAMENSTELLING:
Mevr. Angelique DECLERCQ, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Mevr. Marleen BECARREN, M. Dries DEFOSSEZ, Mevr. Ann ROOSE, Mevr. Sofie MOERKERKE, M. Joan VANDER BEKEN, M. Peter DEPOOT, Mevr. Peggy MAERTEN, M. Eddy VANDENDRIESSCHE, leden
Mevr. Tamara VAN ZANDYCKE, secretaris (afdelingshoofd Welzijn, vervangt de algemeen directeur)

www.menen.be
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STEDELIJKE DIENSTEN
ONTHAAL & INFOBALIE
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 200 - F 056 529 309
onthaal@menen.be
ARCHIEF
Waalvest 1 - 8930 Menen
T 056 529 315
stadsarchief@menen.be
BIBLIOTHEEK
Waalvest 1 - 8930 Menen
T 056 51 58 70
bibliotheek@menen.be
menen.bibliotheek.be
bibliotheekmenen
BURGERZAKEN
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 251 - F 056 529 309
burgerzaken@menen.be
COMMUNICATIE
Noorderlaan 1/000A- 8930 Menen
T 056 529 411 - F 056 529 309
communicatie@menen.be
CULTUUR
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 412 - F 056 529 309
isabel.dezaeytijd@menen.be
ECONOMAAT
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 351 - F 056 529 309
sofie.verhelst@menen.be
EVENEMENTEN
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 412 - F 056 529 309
evenementen@menen.be
GIS
Noorderlaan 1/000A- 8930 Menen
T 056 529 323 - F 056 529 309
gis@menen.be
GEMEENTEBELASTINGEN
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 345 - F 056 529 309
ann.breughe@menen.be

www.menen.be

GROENDIENST
Yv. Serruysstraat 28 - 8930 Menen
T 056 529 381 - F 056 529 309
groendienst@menen.be
GRONDGEBIEDSZAKEN
Secretariaat Grondgebiedszaken
Yv. Serruysstraat 28 - 8930 Menen
T 056 529 400 - F 056 529 309
grondgebiedszaken@menen.be
HUISVESTING
Volkslaan 302 - 8930 Menen
T 056 527 200 - F 056 529 309
huisvesting@menen.be
ICT
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 320 - F 056 529 309
ict@menen.be
IDPB & NOODPLANNING
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 376 - F 056 529 309
preventieadviseur@menen.be
noodplanning@menen.be
INTEGRATIEDIENST
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 230 - F 056 529 309
melinda.hackx@menen.be
JEUGDDIENST
J. & M. Sabbestraat 163A - 8930 Menen
T 056 529 239 - F 056 529 309
jeugddienst@menen.be
JURIDISCHE DIENST
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 308 - F 056 529 309
juridische.dienst@menen.be
LOKALE ECONOMIE EN ONDERNEMEN
Grote Markt 1- 8930 Menen
T 056 529 241 - F 056 529 309
carina.develter@menen.be
DIENST OMGEVING
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 204 - F 056 529 309
omgeving@menen.be
OPENBARE WERKEN, VERKEER EN MOBILITEIT
Yv. Serruysstraat 28 - 8930 Menen
T 056 529 360 - F 056 529 309
grondgebiedszaken@menen.be
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PENSIOENEN
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 290 - F 056 529 309
connie.vandenbogaerde@menen.be

OPENINGSUREN
STADHUIS MENEN

PERSONEELSDIENST
Noorderlaan 1/000A- 8930 Menen
T 056 529 310 - F 056 529 309
personeelsdienst@menen.be
REKENDIENST
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 340 - F 056 529 309
stephanie.guillemyn@menen.be
SECRETARIE
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 302 - F 056 529 309
info@menen.be

Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 200 - F 056 529 309
info@menen.be

STADSKAS & FINANCIEEL DIRECTEUR
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 332 - F 056 529 309
ontvanger@menen.be

OPENINGSUREN STADSDIENSTEN
Maandag
8u30-12u
Dinsdag
8u30-12u
Woensdag
8u30-12u & 14u-17u
Donderdag
8u30-12u & 16u-18u30
Vrijdag
8u30-12u

SPORTDIENST
J. & M. Sabbestraat 163A - 8930 Menen
T 056 529 490 - F 056 529 309
sportdienst@menen.be

Dienst Pensioenen: enkel in de voormiddag open. In
de namiddag op afspraak via T 056 529 290.
Zitdag op 1ste donderdag van de maand in: Rekkem
(14u - 15u30) en Lauwe (16u - 18u30)

TOERISTISCHE DIENST
Grote Markt 1 - 8930 Menen
T 056 529 416 - F 056 529 309
toerisme@menen.be

Het Stadhuis is open op de 1ste en 3de zaterdag van
de maand van 9.30 u. tot 11.30 u. Dan kun je er terecht in het Onthaal, de dienst Eid (identiteitskaarten)
en de dienst Rijbewijzen en Reispassen.

VEILIGHEID EN SAMENLEVEN
Yv. Serruysstraat 28 - 8930 Menen
T 056 529 423 - F 056 529 309

OPENINGSUREN WELZIJN EN
SOCIAAL BELEID

WELZIJN EN SOCIAAL BELEID
Noorderlaan 1/A000 - 8930 Menen
T 056 527 100
ocmw@menen.be
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF AGB
MENEN
Sluizenkaai 77/201 - 8930 Menen
T 056 269 282
agb@menen.be
IVA ZORG MENEN
Noorderlaan 1/A000 - 8930 Menen
patrick.plancke@menen.be
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OPENINGSUREN ONTHAAL
(om afspraak te maken Sociale Dienst, dienst Rechtshulp, sociale woningen, personeelsdienst, opladen van
budgetmeter,...)
Maandag 8u-12u30 & 13u-17u
Dinsdag
8u-12u30 & 13u-17u
Woensdag 8u-12u30 & 13u-17u
Donderdag 8u-12u30 & 13u-18u30
Vrijdag
8u-12u30 & 13u-16u
Intakers Sociale Dienst zijn beschikbaar zonder afspraak op volgende momenten.
Maandag 9u-12u
Woensdag 9u-12u
Donderdag Indien je werkt kan je langskomen van
17u tot 18u30
Vrijdag
9u-12u

Stedelijke infogids 2019

BESTUUR EN ORGANISATIE
GEMEENTEHUIS LAUWE

JEUGDDIENST
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10u-12u & 14u-17u
op afspraak
10u-12u & 14u-17u
16u-18u30
14u-16u

Tijdens de schoolvakanties is de Jeugddienst iedere
dag open van 9u tot 12u en ’s middags op afspraak.
SPORTDIENST
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Lauweplaats 21 - 8930 Lauwe
T 056 411 030 - F 056 529 309
lorian.develter@menen.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

9u-12u
9u-12u
14u-17u
16u-18u30

DORPSHUIS REKKEM

Plaats 30 - 8930 Rekkem
T 056 433 700
ldc.dorpshuis@menen.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9u-12u & 13u30-17u
9u-12u & 13u30-17u
9u-12u & 13u30-17u
9u-12u & 13u30-17u
9u-12u & 13u30-16u30

www.menen.be

9u-12u
9u-12u
9u-12u

Op andere tijdstippen is de Sportdienst steeds toegankelijk na afspraak op T 056 529 490
of via sportdienst@menen.be
DIENST TOERISME
Zomerregeling (van 01 april t/m 30 september)
Maandag
8u30-12u
Dinsdag
8u30-14u
Woensdag
8u30-12u & 14u-17u
Donderdag
8u30-14u & 16u-18u30
Vrijdag
8u30-16u
Zaterdag
10u-16u
Zondag
10u-16u
Gesloten op feestdagen
Winterregeling (van 01 oktober t/m 31 maart)
Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
10u-12u & 14u-17u30
Donderdag
10u-12u & 14u-17u30
Vrijdag
10u-12u & 14u-17u30
Zaterdag
14u-17u30
Zondag
14u-17u30
Gesloten op feestdagen
Gesloten laatste week van december en eerste week
van januari
Gesloten tijdens de weekends in januari
STADSARCHIEF
Open:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9u-12u & 13u30-16u30
9u-12u & 13u30-16u30
gesloten
14u30-18u30
gesloten
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ADVIESRADEN
In Menen zijn talrijke adviesraden actief. Je kan meer
te weten komen over elke adviesraad door op onze
website naar www.menen.be/adviesraden te surfen.
Voor meer informatie over de adviesraden kan je terecht bij de bijbehorende diensten (bv. informatie
over de Sportraad kan je bekomen bij de Sportdienst).

AFVAL
Bladkorven
Tijdens de herfstperioden worden gedurende de
bladval op een aantal plaatsen in Menen bladkorven
geplaatst. De korven moeten het aantal bladeren op
straat verminderen en zo het verstoppen van rioolkolken en slip- en/of uitglijdgevaar voorkomen. De
bladkorven zijn duidelijk te herkennen: het zijn zeshoekige bakken, gemaakt van een stevige draad met
een bordje "bladkorf". Aan de installatie van de bladkorven zijn wel een aantal duidelijke spelregels gekoppeld:
• de korf is enkel bedoeld voor bladeren afkomstig
van de openbare ruimte: straat, stoep of plein;
• takken of andere vormen van afval worden niet
geaccepteerd;
• bij misbruik, respectievelijk diefstal, wordt de korf
verwijderd/niet teruggeplaatst.

Recyclageparken
Menen
Industrielaan 30 - 8930 Menen
www.mirom.be/recyclagepark/menen
Openingsuren:
Voor voertuigen met brutogewicht van 4.000 kg tot
10.000 kg: maandag van 9u tot 12u.
Voor voertuigen met brutogewicht tot 4.000 kg:
maandag, woensdag en vrijdag van 13u00 tot 18u00,
donderdag van 9u00 tot 12u00, zaterdag van 9u00 tot
16u00, dinsdag gesloten
Lauwe
Rekkemstraat 64 - 8930 Lauwe
www.mirom.be/recyclagepark/lauwe
Openingsuren:
Voor voertuigen met brutogewicht tot 4.000 kg:
maandag van 9u00 tot 12u00, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 13u00 tot 18u00 en zaterdag van
9u00 tot 16u00.
Voor beide parken is toegang mogelijk tot 10 minuten
voor sluitingstijd. Je moet je aanmelden met jouw
identiteitskaart.

Sluikstorten

De bladkorven worden geregeld door de stadsdiensten leeggemaakt.

Alles wat op straat of in de open natuur achteloos
wordt achtergelaten, wordt beschouwd als sluikstorten. Sluikstorten wordt gerechtelijk vervolgd. De kosten voor het verwijderen van het sluikstort vallen ten
laste van de overtreder.

Glascontainer

Tuinafval

Er staan glasbollen verspreid over Menen, Lauwe en
Rekkem en de bijhorende containerparken. Zie ook
www.mirom.be/zoekglasbol

Het tuinafval wordt, bij wie hiervoor intekent, in een
handige rolcontainer tegen betaling aan huis opgehaald. Naargelang de hoeveelheid tuinafval kan gekozen worden voor een kleine, middelgrote of grote
bak en dit voor 24 of 35 beurten per jaar. Tijdens de
wintermaanden, van november tot en met maart, gebeurt dit minder frequent. Na inschrijving wordt de
bak thuis geleverd samen met een ophaalkalender. De
bak moet je de avond voor de ophaling op de stoep
langs de openbare weg plaatsen.

Huisvuil
Restafvalzakken, PMD-zakken en afvalzakken voor
KMO-afval zijn te verkrijgen aan de Onthaal & Infobalie van het Stadhuis. Restafval wordt wekelijks opgehaald. Papier en karton worden om de vier weken
opgehaald en PMD wordt om de twee weken opgehaald voor zowel particulieren als zelfstandigen.Voor
de data van ophaling en de wijze van aanbieden, kan
je de ophaalkalender raadplegen. De kalenders kunnen ook gratis verkregen worden bij het Onthaal (zie
p. 7) of geraadpleegd worden op www.mirom.be.
Wist je dat er ook een handige app bestaat die je herinneringen stuurt wanneer je je afval moet buiten
plaatsen en die je zegt waar de dichtsbijzijnde inzamelpunten zijn? Verkrijgbaar via google play of de App
store.
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Meer inlichtingen:
https://www.mirom.be/afval-ophaling
Wat mag er allemaal in?
• grasmaaisel
• kort snoeihout
• haagscheersel
• plantenresten
Meer info via tuinafval@mirom.be of T 056 260 359
www.mirom.be
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AFWIJKING WEKELIJKSE
RUSTDAG
Afwijkingen in verband met de wekelijkse rustdag
vraag je schriftelijk aan het College van Burgemeester
en Schepenen.
Meer info: dienst Lokale Economie & Ondernemen
(zie p. 7)

ALGEMENE POLITIEVERORDENING (APV)

Voor welke inbreuken?
Inbreuken op de Algemene Politieverordening.
Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, sluikstort, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti,
onvergund innemen van openbaar domein, onvergund
inrichten van een evenement...
Wie zijn de vaststellers?
De politie, de gemeenschapswacht-vaststellers, alsook
personeel van de stad of van Intercommunale
MIROM met een specifieke vaststellingsbevoegdheid.

De Algemenen Politieverordening is een politioneel
reglement, opgedeeld in 8 titels, gerangschikt per
thema. Het APV streeft hiermee naar een zo groot
mogelijke uniformiteit binnen de volledige politiezone
PZ Grensleie

Wie legt de sanctie op?
De administratieve geldboete wordt opgelegd door
de sanctionerend ambtenaar. Schorsing, intrekking en
sluiting behoort tot de bevoegdheid van het college
van burgemeester en schepenen.

1. Openbare orde in het algemeen
2. Openbare orde en rust
3. Openbare veiligheid en doorgang op de openbare
weg en het openbaar domein
4. Openbare reinheid en gezondheid
5. Dieren
6. Begraafplaatsen en lijkbezorging
7. Handel
8. Openbare voorzieningen

Welke rechtsmiddelen zijn er tegen de vaststelling van de overtreding en de beslissing tot
sanctie?
• er is altijd mogelijkheid tot indienen van een verweerschrift - binnen de vijftien dagen;
• als de boete hoger is dan € 62,50 kan u vragen
mondeling gehoord te worden;
• recht op inzage in het dossier;
• recht op bijstand door advocaat;
• beroepsmogelijkheid bij de politierechtbank - binnen de 30 dagen na betekening van de beslissing
en opleggen GAS-boete.

De volledige Algemene Politieverordening kan je
raadplegen op www.menen.be/politiereglement
In overleg met de lokale politie worden een aantal
overlastfenomenen prioritair opgevolgd en aangepakt, namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nachtlawaai & geluidshinder
Vandalisme
Graffiti
Sluikstorten
Wildplassen
Wildplakken
Honden- en andere poep

Inbreuken op de politionele bepalingen van het APV zullen strikt worden opgevolgd en kunnen aanleiding geven
tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).
Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS)?
Er zijn vier soorten sancties:
• een administratieve geldboete van maximum
€ 350;
• een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
• een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
• een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting.

www.menen.be

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar. Specifiek hierbij geldt:
• maximum € 175 geldboete
• de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
• recht op pro deo raadsman voor de minderjarige;
• verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar;
• beroep bij de jeugdrechtbank.
Voor verdere vragen en/of inlichtingen kun je terecht
bij Dienst juridische zaken (zie p. 7).

AMBULANTE HANDEL
Voor het uitoefenen van een ambulante handel moet
men in het bezit zijn van een geldige vergunning (de
leurkaart). Aanvraagformulieren voor de leurkaart
bekom je bij het Ondernemingsloket (zie p. 34).
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‘T BADHUIS

BELASTINGEN

’t bADhUIS is één van de grootste recreatiebaden in
Vlaanderen met tal van voorzieningen: instructiebad,
peuterbad, stroomversnellingsbad, reuzeglijbaan, 25mbad met 8 banen, jacuzzi’s, zonnebank, stoomhutten,
infraroodcabines, cafetaria met zonneterras... De uitbating is in handen van het AGB (zie p.8).

Op het aanslagformulier kan je zien of het gaat om
federale belastingen, provinciale belastingen of gemeentebelastingen.

Federale Belastingen
Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Ondernemings- en
Inkomstenfiscaliteit
Sector Taxatie Directe Belastingen
Hovenierstraat 31 - 8500 Kortrijk
Controle Menen 1: 0257 825 90
Controle Menen 2: 0257 826 00
Sector Taxatie BTW
Controle BTW: T 0257 788 20
Administratie invordering
Ontvangkantoor Menen: T 0257 826 30

’T BADHUIS
Sluizenkaai 78 - 8930 Menen
T 056 269 280
badhuis@menen.be
www.badhuis-menen.be
Open: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag 7u-21u, zaterdag 9u-18u30 en zondag 9u-17u.

BEDRIJVENGIDS
De bedrijvengids is een permanent geactualiseerde
databank met gegevens over bedrijven en handelaars
en komt tegemoet aan de ambitie van het gemeentebestuur om modern en efficiënt met inwoners en bedrijven te communiceren.
Meer info: www.menen.be/bedrijvengids

BEIAARD

Douane en Accijnzen
Werkzaamheden: vertolling van alle in- en uitgevoerde goederen, alle accijnsformaliteiten, eurovignet,
vignet 705, opslag in entrepot…
Kantoor en Controle der Douane en Accijnzen
LAR BLOK K3 - 8930 Rekkem
Douane T 0257 78 200
Accijnzen T 0257 53 805
kant.douane.menen.lar@minfin.fed.be
Administratie van het kadaster, de registratie
en de domeinen (AKRED)
Registratie en Domeinen
Registratiekantoor: T 0257 802 40
rzsj.registratie.kortrijk1@minfin.fed.be
Je kan hier terecht voor de registratie van een contract, huurcontract, muurovername, overeenkomst,
testament, gift of schenking van een onroerend goed,
voor de aangifte van een nalatenschap.
Registratierechtenvermindering: op de aankoop van
een woning en/of grond is het registratierecht normaal 10%. Het registratierecht kan verminderd worden tot 5% en uitzonderlijk tot 1,5%.
Informeer bij jouw notaris.
Kadaster
Controle Menen:
T 0257 868 67
Om een uittreksel van het kadastraal plan of van de
kadastrale legger te bekomen neem contact op met:

Voor alle inlichtingen betreffende beiaardconcerten
in het Belfort kan je terecht bij de dienst Evenementen (zie p. 7).
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Kadaster West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/5 bus 3
8200 Brugge
T 0257 823 00
F 0257 979 57
dir.kad.west-vl.uittreksels@minfin.fed.be

Provinciale belastingen
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Provinciebelastingen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
T 050 403 111 - F 050 403 100
provinciebelastingen@west-vlaanderen.be
Bereikbaar: van maandag tot vrijdag 9u-12u

Gemeentebelastingen en Retributies

De leesruimte in Menen, met een voorraad kranten
en tijdschriften, is voor iedereen toegankelijk. Via de
hotspot kan je gratis internetten met laptop, tablet
en smartphone. Kopiëren en scannen horen bij de faciliteiten. Leden kunnen vrij internet gebruiken.
Het ontlenen van materialen is gratis. Alleen voor
speelfilms, muziekcd’s of -dvd’s, spellen en games
vraagt de bib een kleine bijdrage.
Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 6,00.Tot 18 jaar is het
lidmaatschap gratis.

Dienstverlening
De bibliotheek leent pakketten uit aan Woonzorgcentra, scholen en kinderopvangdiensten. Leerkrachten genieten van een specifieke dienstverlening.

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan
natuurlijke of rechtspersonen die op het grondgebied
van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen
hebben.
De belastingplichtige haalt hieruit geen direct voordeel. De opbrengst van de belastingen wordt aangewend om de algemene uitgaven van de gemeenten te
financieren.

Daarenboven beschikt bib Menen ook over een Taalpunt, waar allerlei materialen verzameld zijn om Nederlands te leren, een Makkelijk Lezen Plein voor wie
lezen wat moeilijker gaat, Daisy- en grootletterboeken voor wie slechter ziet …

Een retributie is een billijke vergoeding voor een vrij
aanvaarde dienst. Het is met andere woorden een
som die de gemeente vraagt als tegenprestatie voor
een dienstverstrekking die al of niet stilzwijgend door
een natuurlijke of rechtspersoon werd gevraagd. Het
bedrag van het retributietarief staat rechtstreeks in
verband met de kosten van de geleverde prestatie.

Materialen die niet in onze collectie aanwezig zijn, kan
je via de bibliotheek uit andere bibliotheken ontlenen.
Vraag hierover informatie aan het Infopunt.

Een overzicht van alle belastingen en retributies vindt
u op http://www.menen.be/bekendmakingen of bij de
dienst Gemeentebelastingen (zie p. 7).

De digitale dienstverlening breidt uit. De vernieuwde
website [menen.bibliotheek.be] met de catalogus,
nieuwsberichten, activiteiten en Mijn Bibliotheek
toont je de werking en de volledige collectie. Je kan
via Mijn bibliotheek je gegevens beheren, materialen
verlengen en reserveren. Ook het Krantenarchief kan
je daar gratis raadplegen. Kranten kan je in de bib ook
op enkele iPads lezen.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is hét kennis- en informatiecentrum
waar je met al je vragen bij de medewerkers terechtkan. Daarnaast is de bib een ontmoetingsplaats waar
jong en oud aangenaam kunnen vertoeven. De bibliotheek bezit een uitgebreide en actuele collectie boeken, tijdschriften, luisterboeken (op cd en Daisy),
muziek, speelfilms, documentaires, spellen en games.
Ook e-boeken (met e-reader), Snippertassen met
materialen om voor te lezen, Fundels of digitale prentenboeken en Kamishibai-vertelprenten horen erbij.

www.menen.be

Via de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief
van Bibliotheek Menen blijf je op de hoogte van activiteiten en nieuwigheden.
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Locaties
Bibliotheek Menen heeft een grote vestiging aan de
Waalvest (CC De Steiger) te Menen en een in Rekkem en Lauwe.Tijdens het voorjaar van 2020 verhuist
bibliotheek Lauwe naar het nieuwe ontmoetingscentrum aan de Koningin Astridlaan.

Open:
maandag 10u-12u
dinsdag en donderdag 17u-19u
woensdag 14u-19u
zaterdag 9u30-12u
Bibliotheek Rekkem

Bibliotheek Menen

Waalvest 1 - 8930 Menen
T 056 51 58 70
bibliotheek@menen.be
menen.bibliotheek.be
bibliotheekmenen
Open:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8u30-19u
8u30-19u
8u30-19u
8u30-19u
8u30-19u
9u-12u

Leesruimte Menen met kranten en tijdschriften is
doorlopend open van 9u tot 19u en op zaterdag van
9u tot 12u.
Bibliotheek Lauwe

Lauwbergstraat 119/0001 - 8930 Lauwe
T 056 42 67 26 (alleen tijdens openingsuren)
bibliotheek@menen.be
De Bibliotheek van Lauwe verhuist in mei 2020 naar
het Cultureel Centrum Lauwe in de Koningin Astridlaan.
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Dorpshuis | 2de verdieping
Plaats 30 - 8930 Rekkem
t 056 42 66 07 (alleen tijdens openingsuren)
bibliotheek@menen.be
Open:
maandag 10u-12u
woensdag 14u-16u
eerste en derde zaterdag van de maand 10u-12u

BILLIJKE VERGOEDING
Wanneer je opgenomen muziek (cd, radio, mp3,…)
speelt tijdens een activiteit die voor het publiek toegankelijk is (vb. fuif, straatfeest, mosselsouper,…), dan
dien je naast de auteurs-componisten die je via Sabam
vergoedt, ook een vergoeding te betalen die ten
goede komt aan de muziekproducenten en de artiesten die op de opnames meespelen: de billijke vergoeding. Zo’n tijdelijke activiteit kan je het eenvoudigst
online aangeven op www.ikgebruikmuziek.be. Hou er
rekening mee dat, om een verhoging te vermijden, iedere aangifte bij de billijke vergoeding minstens vijf
dagen op voorhand dient te gebeuren.
Voor de inning van de billijke vergoeding voor tijdelijke activiteiten hebben de beheersvennootschappen
van de rechthebben een mandaat gegeven aan Outsourcing Partners. Indien je het antwoord op je vragen niet vindt op www.bvergoed.be, kan je er altijd
per telefoon of e-mail terecht:
OUTSOURCING PARTNERS NV
Martelaarslaan 53-55 - 9000 Gent
T 02 710 51 00 - F 02 710 51 10
info@bvergoed.be
www.bvergoed.be
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BOUWEN EN VERBOUWEN
Bouwgronden
Vooraleer over te gaan tot de aankoop van een perceel grond, is het raadzaam te informeren bij het
stadsbestuur of er op dit perceel wel mag gebouwd
worden en onder welke voorwaarden. Er kan dan
vooraf worden nagegaan welke de geldende voorschriften zijn en welke plannen op dit perceel van
kracht zijn. Alle plannen (gewestplannen, RUP’s, verkavelingplannen…) liggen ter inzage bij de dienst Omgeving (zie p. 7).

Huisvestingspremies
(zie p. 20).

Slopen van een woning
Voor de afbraak van een woning is een omgevingsvergunning vereist. Deze slopingsvergunning dien je
digitaal aan te vragen via het Omgevingsloket
(www.omgevingsloket.be).
Meer info: Loket Omgeving (zie p. 7).

Omgevingsvergunningsaanvragen
(stedenbouwkundige handelingen,
verkavelingen en milieu)
Wie wil bouwen, verbouwen, herbouwen of een stuk
grond verkavelen dient over een omgevingsvergunning te beschikken.
Voor de meeste omgevingsvergunningen is de tussenkomst van een architect vereist, doch er gelden ook
vrijstellingen. De gemeente blijft hier wel het eerste
aanspreekpunt om op alle vragen te antwoorden, die
betrekking hebben op jouw bouwplannen.Voor sommige projecten of percelen gelden immers specifieke
regels.
Voor meer informatie en aanvragen kan je terecht op
www.ruimtelijkeordening.be

MEERJARENPLAN EN
JAARREKENING
Een exemplaar van het meerjarenplan, aanpassing van
het meerjarenplan en dienstjaarrekening wordt na de
vaststelling door de Gemeenteraad ter inzage van het
publiek gelegd op de stedelijke dienst Financiën (zie
p. 7). Iedereen kan er ter plaatse kennis van nemen.

BUTAAN / PROPAAN
Voor het plaatsen van vaste houders waarin
butaangas of propaangas wordt opgeslagen, is een
vergunning verplicht. Het formulier om een vergunning aan te vragen, staat op: http://www.lne.be/
themas/vergunningen/praktisch/formulieren of vraag
je aan de dienst omgeving. De vergunningsaanvraag
moet je indienen bij de dienst omgeving.

www.menen.be

CAFES, NACHTWINKELS
EN TABAKSWINKELS
Het exploiteren van een café of andere drankgelegenheid of een horecazaak alsook alle wijzigingen in
de exploitatie ervan dienen vooraf te worden aangegeven bij de politie.
Het exploiteren van een nacht- of tabakswinkel kan
slechts mits voorafgaandelijk een uitbatingsvergunning
is verleend door de stad.
Meer info: Lokale Economie en Ondernemen
(zie p. 7)

CAW
ZUID-WEST-VLAANDEREN
Koningstraat 32
8930 Menen
056 / 51 44 13

Algemeen onthaal
Het onthaal is een plek waar iedereen terecht kan
met elke vraag of probleem. We luisteren
naar het verhaal en geven directe hulp en informatie.
Er zijn verschillende manieren om contact
op te nemen: langskomen (tijdens de openingsuren of
op afspraak), bellen, mailen of chatten (via de website
www.cawzuidwestvlaanderen.be)
Maandag
09.00-12.00
Dinsdag
14.00-17.00
Woensdag
13.30-18.00
Donderdag
09.00-12.00
Vrijdag
13.30-18.00
Onthaal.menen@cawzuidwestvlaanderen.be

Inloopwerking
De inloop is een plek waar je tot rust kan komen. Een
plek in de buurt waar je even kan binnenspringen en
kennismaken met anderen. Als je dat wenst, helpen
we jou graag bij administratieve en andere praktische
zaken. Wil je over bepaalde problemen praten, dan
kan dit ook.We luisteren en proberen samen met jou
naar oplossingen te zoeken. Spring zeker eens binnen!
Op maandagvoormiddag is er kledijdienst. Hiervoor
kan je een afspraak maken aan de balie of in de inloop.
Maandag
9.00-12.00
Woensdag
13.30-18.00
Vrijdag
13.30-18.00
inloop@cawzuidwestvlaanderen.be
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C-D
Speel-O-Theek
De speel-o-theek is een uitleendienst van speelgoed.
Er is een groot aanbod van gezelschapsspelletjes, taalen rekenspelletjes en ander speelgoed. Hiervoor kan
je zonder afspraak langskomen tijdens de openingsuren.
Woensdag
16.30-18.00
(* tijdens herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie van
13.30-18.00)
Vrijdag
13.30-18.00
speelkoffer@cawzuidwestvlaanderen.be

JAC
Jongeren tussen 12 en 25 kunnen in het JAC (Jongeren Advies Centrum) terecht met al hun vragen. Het
JAC is telefonisch bereikbaar op het nummer 0499 /
53 50 56, je kan langskomen tijdens de openingsuren
of op afspraak, je kan ook mailen of chatten (via de
website www.jaczuidwestvlaanderen.be)
Dinsdag
16.00-18.00
Woensdag
13.00-16.00
Vrijdag
16.00-18.00
Jac.menen@cawzuidwestvlaanderen.be

Begeleiding
Indien nodig kan het CAW starten met een begeleiding. Daarbij pakken we in regelmatige gesprekken,
stap voor stap, de problemen aan. We zoeken samen
naar de beste oplossing voor jou. Vooraleer je met
een begeleiding kan starten, vragen we dat je op gesprek komt op het onthaal van CAW Zuid-WestVlaanderen.
Begeleidingen kunnen rond diverse thema’s:
• Begeleiding bij psychische, persoonlijke en relationele problemen
• Begeleiding ter preventie van uithuiszetting
• Integrale begeleiding bij financiële problemen
• Begeleiding bij slachtofferschap
• Begeleiding bij woonproblemen
• Hulp aan gedetineerden en hun familie en omgeving
• Begeleiding bij het scheidingsproces
• Opvoedingsondersteuning
• …

CC DE STEIGER
Cultuurcentrum De Steiger neemt het voortouw in
het waarborgen en verbeteren van de culturele beleving van zo veel mogelijk mensen uit Menen en de
(grens)regio.
CC De Steiger zorgt dag in dag uit voor een breed,
divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod, dat in optimale
omstandigheden gepresenteerd wordt. Met de uitge-
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breide podiumprogrammering bedient men de liefhebbers van theater, muziek en comedy op hun wenken. Maar er is meer: het hele jaar door is CC De
Steiger gastheer voor een fors aanbod van cursussen,
lezingen, enz. en u kunt er altijd wel één of meerdere
tentoonstellingen meepikken. Naast de eigen werking
staat het cultuurcentrum ook ten dienste van het
rijke lokale verenigingsleven en van bevlogen mensen
uit eigen stad en streek.
CULTUURCENTRUM DE STEIGER
Waalvest 1 - 8930 Menen
T 056 515 891 - F 056 314 940
info@ccdesteiger.be
www.ccdesteiger.be

DIENSTENCHEQUES
De dienstencheque is een door de federale staat gesubsidieerd systeem dat de particuliere gebruiker een
betaalmiddel verschaft waarmee hij een werknemer
van een erkende onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk dat zowel bij hem thuis als buiten zijn
woning verricht wordt.
Een dienstencheque met een waarde van € 23,03 per
gepresteerd uur, heeft dankzij de subsidie van de federale staat een aanschafwaarde van € 9 voor de particulier, die daarenboven ook nog geniet van een
belastingaftrek. Het systeem wordt onder twee vormen aangeboden: een papieren cheque en een elektronische cheque. Dienstencheques hebben een
geldigheidsduur van 12 maanden. De erkende ondernemingen beschikken nog over een extra maand om
terugbetaling te vragen. Tot slot biedt de dienstencheque aan heel wat mensen de gelegenheid terug
aan het werk te gaan en te beschikken over een gegarandeerd maandloon.
Indien je gebruik wenst te maken van het systeem
van dienstencheques, moet je je inschrijven via
www.dienstencheques-rva.be. Op de website vind je
meer informatie over het gebruik. Na ontvangst van
een gebruiksnummer kan je vervolgens dienstencheques bestellen. Die ontvang je na de overschrijving
van het verschuldigde bedrag via je bank. De dienstencheques worden rechtstreeks en op naam naar
de gebruiker toegestuurd door Sodexo, het uitgiftekantoor van de dienstencheques.

Dienstenchequebedrijf Octo-poets
Octo-poets is een VZW-dienstenchequebedrijf dat
volgende diensten aanbiedt: schoonmaak, afstoffen en
stofzuigen, ramen lappen, klein naaiwerk, bereiden van
maaltijden, boodschappen doen, was, strijk.
Dienstencheques zijn interessant want:
• Betaalbare helpende handen;
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•
•
•
•
•

Meer vrije tijd;
Een aantrekkelijke fiscale regeling;
Professionele, goed opgeleide werknemers;
Verzekerde arbeidskrachten in plaats van kwetsbare zwartwerkers;
Nieuwe werkkrachten en een nieuwe kans op de
arbeidsmarkt.

Octo-poets zorgt voor een vaste werknemer zodat
een duurzame vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd. Jarenlange ervaring als PWA-dienstenbedrijf
is een grote troef.
OCTO-POETS
Industrielaan 3 - 8930 Menen
T 056 521 858 - GSM 0498 576 045
carine.devos@octopoets.be
www.octopoets.be

DIEREN
Dierenmishandeling
Gevallen van dierenmishandeling kunnen worden gemeld aan de politie (zie p. 21) of bij het Online meldpunt 'Dieren in nood'.

Dierenasielen

DIGITAAL LOKET
Via www.menen.be/digitaal-loket kan je op elk moment van de dag een aanvraag indienen voor nogal
wat zaken. Zo vind je er het evenementenformulier
en een meldingsfiche en kan je heel wat attesten opvragen van de dienst bevolking en burgerlijke stand.

DISCRIMINATIE
(MELDPUNT)
Iedereen die een vraag heeft over discriminatie, die
zich ongelijk behandeld voelt of die getuige is van discriminatie kan bij het meldpunt discriminatie terecht.
Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op
basis van een bepaald kenmerk ongelijk behandeld
wordt, zonder reden of rechtvaardiging.
Discriminatie op grond van: geslacht, leeftijd, nationaliteit, ras, afkomst, nationale of etnische afstamming,
huidskleur, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte,
burgerlijke staat, vermogen, taal, sociale afkomst of
syndicale overtuiging is verboden in Vlaanderen.
Wil je meer informatie of heb je vragen dan mag je
een afspraak maken bij de integratiedienst van de stad
Menen.

Dierenasiel De Grensstreek
LAR 40 - 8930 Menen
T 056 423 840
dierenasiel@degrensstreek.be
www.degrensstreek.be

Unia Regio Kortrijk
8500 Kortrijk
0800 12 800 - 0475 783 970
kortrijk@unia.be
www.unia.be

Vzw Dierengeluk
Bruggestraat 71 - 8930 Menen
T 056 510 439 - GSM 0473 611 161
dierengeluk@skynet.be
www.dierengeluk.be

DUURZAAMHEID

Katimoe Vzw
Onderwijsplein 18 - 8930 Menen
T 0498 547 100

Verlies van huisdier
Ben je je huisdier verloren, dan neem je het best contact op met de politie en de dierenasielen.

Zwerfdieren
Een dier dat losloopt en geen herkenningsteken
draagt, wordt als een zwerfdier beschouwd en kan
door de politie of de dierenbescherming opgenomen
worden.

www.menen.be

Afhaling afgedankte spullen
Voor het afhalen van afgedankte spullen kan je terecht
bij de Kringloopwinkel (zie p. 18). De ophaalploeg
neemt enkel herbruikbare goederen mee, d.w.z. goederen in goede staat. De ophaling is volledig gratis,
maar er wordt ook geen geld gegeven voor de opgehaalde goederen.

Energieprestatiecertificaat voor
woningen (EPC)
Een Energieprestatiecertificaat zorg er voor dat de
consument in een enkele oogopslag informatie krijgt
over het energieverbruik van een woning. Meer info
kan je verkrijgen bij de EPC-deskundigen. Een lijst van
EPC-deskundigen in de buurt van Menen is hier te
raadplegen: www.epcdeskundigen.be
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Kringloopwinkel
De kringloopwinkel zamelt gebruikte goederen in
(huisraad, meubelen, elektrische apparaten, fietsen,
speelgoed, kledij, boeken, snuisterijen…), kijkt ze na
en verkoopt ze opnieuw. Zo maakt de kringloopwinkel haar ecologische en sociale doelstellingen waar.
Kortrijkstraat 448 - 8930 Menen
T inzameldienst 056 232 940
T verkoop 056 532 868
www.dekringloopwinkel.be
Open: maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u30

Subsidie groendaken

Wie kan dit aanvragen?
• Beschermde afnemers - recht op sociaal tarief
voor energie
• Mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij
hun ziekenfonds (klevertje ziekenfonds eindigt
op 1)
• Mensen met een beperkt inkomen (bruto inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan
€ 30.060)
• Mensen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
• Mensen die begeleid worden door het OCMW
voor betalingsproblemen bij hun energiefacturen
• Eigenaars die hun woning verhuren via Sociaal
VerhuurKantoor

Het Stadsbestuur wil tot € 1500 tussenkomen bij de
aanleg van een groendak.
Meer info: dienst Huisvesting (zie p. 7).

Meer info: Welzijn en Sociaal Beleid (zie p. 8).

ENERGIELENING

De titel "Ereburger van de Stad Menen" wordt verleend door de Gemeenteraad.

Heeft u plannen om energiebesparende werken uit
te voeren? Bent u eigenaar, verhuurder of huurder
van een woning die dienst doet of zal doen als hoofdverblijfplaats op het grondgebied van Menen? Informeer dan zeker of u in aanmerking komt voor de
renteloze lening.
U kunt tot maximum € 15.000 ontlenen. U betaalt de
lening maximaal binnen de 10 jaar terug. U kan de lening afbetalen of het maandelijks te betalen bedrag
verlagen door ontvangen premies onmiddellijk terug
te storten.

Voorwaarden
Welke werken kunt u betalen met uw
energielening?
• Dak- of zoldervloerisolatie
• Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
• Muurisolatie
• Vloerisolatie
• Luchtdichting en blowerdoortest
• Energiezuinig ventilatiesysteem
• Zuinige verwarmingsinstallatie
• Fotovoltaïsche zonnepanelen
• Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair
warm water
• Re-lighting of re-lamping
• Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
• Energie-audit
• Energieopslagtechnieken en -beheersystemen
• Andere energiebesparende maatregelen zijn niet
mogelijk.
• Kosten

www.menen.be

EREBURGERS
Wie kreeg in Menen al de titel van ereburger?
• Jozef Deleu
• Willy Spillebeen
• Willem Vermandere
• Frederik Van Lierde
• Hein Vanhaezebrouck
• Johan Tahon

EVENEMENTEN
Evenementenformulier
Iets organiseren vraagt een goede voorbereiding en
goede afspraken. Wie iets organiseert kan daarom in
één keer alle noodzakelijke informatie voor stedelijke
diensten, politie en brandweer kwijt via het evenementenformulier. Dit formulier bundelt alle praktische vragen, gelinkt aan het organiseren van een
evenement. Er bestaat ook een formulier om enkel
feestmateriaal aan te vragen.
Deze formulieren kunt u terugvinden op
www.menen.be/evenementen.
Het formulier moet minstens 8 weken op voorhand
aangevraagd worden.
Let wel op, wanneer je een wielerwedstrijd organiseert of een milieuvergunning nodig hebt moet dit
drie maanden op voorhand aangevraagd worden.

Feesten
Voor alle info omtrent Wieltjesfeesten, Carnaval,
Bloemen- & hoevemarkt, Verkiezing Ambassadrice
stad Menen, Kerst in Lauwe, Kerst in Menen, beiaardconcerten, tombola's, SABAM, billijke vergoeding en
dergelijke kan je terecht bij de dienst Evenementen
(zie p. 7).
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Logistiek materiaal (verhuur)
Voor het huren van logistiek materiaal en voor inlichtingen betreffende de kostprijs voor het huren van
logistiek materiaal zoals podia, vlaggenmasten, tafelbladen, nadarhekkens, tribunes, enz. kan men steeds
terecht bij het secretariaat van de dienst Grondgebiedszaken (zie p. 7). Zie ook Evenementenformulier
(zie p. 18).

Vreugdeschoten - Vuurwerk
Aanvragen voor vreugdeschoten en vuurwerk dienen
via het Evenementenformulier (zie p. 18) te gebeuren.

GEBOORTE
Aangifte geboorte
De aangifte moet gebeuren binnen de vijftien dagen
na de geboorte door de vader, de moeder of door
beiden. De dag van de geboorte zelf wordt in die 15
dagen niet meegeteld. Indien de 15de dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, mag
de termijn tot de eerstvolgende werkdag worden
verlengd. Het ziekenhuis verwittigt de dienst Burgerzaken (zie p. 7). Indien de geboorte thuis plaatsvond
of op een andere plaats dan het ziekenhuis of de
kraaminrichting, moet de persoon, die bij de geboorte
aanwezig was, zoals de dokter of de vroedvrouw, ook
uiterlijk de eerste werkdag na de bevalling de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorte op de
hoogte brengen. Aan de hand van de meegebrachte
documenten stelt de dienst Burgerlijke Stand een geboorteakte op.

Aanvraag geboorteakte
Geboorteaktes zijn te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7) van de plaats waar ze zijn opgemaakt, d.w.z. waar de geboorte heeft plaatsgevonden.
De akte kan ook via het digitaal loket op de website
worden aangevraagd.

Adoptie
De tussenkomst van de dienst Burgerzaken (zie p. 7)
beperkt zich bij een adoptie tot de overschrijving van
het vonnis en de aanpassing van alle akten. Voor inlichtingen over adoptie kan je terecht bij:
De Centrale Autoriteit van de Vlaamse
Gemeenschap
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel.
T 02 533 14 76
www.kindengezin.be
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Voor de buitenlandse adoptie bij
De Federale Centrale Autoriteit
Dienst Internationale Adopties
Waterloolaan 15 - 1000 Brussel.
T 02 542 65 11
www.just.fgov.be

Betwisting vaderschap
Wanneer de moeder van een kind gehuwd is met een
andere man dan de biologische vader van het kind,
dan wordt het kind beschouwd als het kind van haar
echtgenoot (ook indien de moeder nog maar minder
dan 300 dagen gescheiden of weduwe is). Wil je dit
veranderen dan moet je het vaderschap betwisten.
Dit kan gebeuren door de moeder, het kind, de man
ten aanzien van wie de afstamming vaststaat of de
persoon die het vaderschap opeist. Je moet echter
een advocaat contacteren die de procedure moet opstarten bij de rechtbank.
Na de uitspraak door de rechtbank wordt het vonnis
aan de dienst Burgerzaken (zie p. 7) van de geboorteplaats van het kind gestuurd. Daar maakt men een
melding in de rand van de geboorteakte. Het kind kan
daarna door de natuurlijke vader erkend worden. De
moeder moet hiervoor haar toestemming geven.

Erkenning vóór de geboorte
Indien beide ouders ongehuwd zijn, volstaat het dat
beide ouders zich bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7)
aanbieden voor het opstellen van de akte. Zij moeten
in het bezit zijn van een doktersattest waarop de vermoedelijke datum van bevalling vermeld staat.

Erkenning na de geboorte
Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar of bij
een ongehuwde vrouw een kind geboren wordt, staat
de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien
van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde
vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Dat
gebeurt bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7) waar een
"erkenningsakte" opgesteld wordt. De erkenning
dient te gebeuren door de vader. Wanneer het kind
jonger is dan 12 moet de moeder toestemmen.Wanneer het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten zowel
moeder als kind toestemmen. Wanneer het kind
meerderjarig is, moet enkel het kind toestemmen.

Wijzigen familienaam bij erkenning
Een kind dat geboren wordt uit een ongehuwde
vrouw krijgt de familienaam van de moeder.Wanneer
de biologische vader het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam
van de vader krijgen ofwel verder de naam van de
moeder dragen ofwel een samengestelde naam indien
het hun eerste kind is. Binnen een termijn van één
jaar na de erkenning kunnen de ouders nog beslissen
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dat het kind de naam van de vader zal dragen. Deze
naamswijziging kan niet meer gebeuren wanneer het
kind 18 jaar is. Dit dient dan te gebeuren via koninklijk
besluit.

GEMEENTERAADSCOMMISSIES
De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn
samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van
advies en het formuleren van voorstellen over de
wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak
van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
Aan de diverse commissies worden de leden van het
college van burgemeester en schepenen bevoegd
voor de diverse materies, toegevoegd.
De gemeenteraadscommissies zijn:
Financiën & Begroting - Verkeer & Mobiliteit - Wonen Sociaal Beleid
Meer info: Secretarie (zie p. 8).

HONDERD- EN
(MEER)JARIGEN
Zes weken vóór de verjaardag neemt de dienst Burgerlijke Stand contact op met de jarige. Indien een
viering gewenst is, wordt een datum voor de viering
afgesproken.
Meer info: dienst Burgerzaken (zie p. 7).

HUISNUMMER

Huisvesting beheerd door het
OCMW
Binnen de sociale huisvesting van het OCMW worden er diverse appartementen en woningen beheerd.
Zowel de toewijzingen als de patrimoniale aspecten
en de administratieve afhandeling voor de subsidies
worden er verzorgd.
Sociale woningen en flats beheerd door het
OCMW
Men dient aan bepaalde inkomensvoorwaarden te
voldoen om in aanmerking te komen voor toewijzing
van een sociale woning.
• Diverse woningen te Menen: Molenstraat, Koningstraat, Koninklijke Prinsstraat, Vredestraat en
Wahisstraat.
Sociale Woningen OCMW Menen
T 056 527 100
Woonvoorzieningen specifiek voor ouderen.
Zo lang mogelijk thuis blijven is wat de meeste ouderen willen. Maar soms wordt de eigen woning te
groot, kan men moeilijker de trappen op, wordt het
onderhoud veel te zwaar,…
Onmiddellijk de stap zetten naar een woonzorgcentrum is soms nog veel te groot, men voelt zich nog
te goed. Dan kan een ouderenwoning een goed idee
zijn.
•
•
•

Meer info: dienst Burgerzaken (zie p. 7).
•

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
Sociale bouwmaatschappijen
Voor het huren van een sociale woning of een sociaal
appartement kan je terecht bij de volgende sociale
bouwmaatschappijen:
Volkslaan 302/0201 - 8930 Menen
056 532 799
info@wm-impuls.be
www.wm-impuls.be

www.menen.be

Residentie Nieuhof in de Poststraat - Menen (32
flats)
August Debunnestraat - Menen
(7 woningen)
Woonerf De Barracane
(Wijk Barakken) - Schansstraat - Menen
Groep van assistentiewoningen
De Vlasblomme Lauwe en Moderato Menen

Een assistentiewoning biedt een mogelijkheid om zelfstandig te wonen, samen met andere ouderen en met
hulp op maat binnen handbereik (geen inkomensvoorwaarden)
T 056 527 262

HUISVESTING
Huisvestingspremies
Met het oog op woningrenovatie en energiebesparing
bestaat er een waaier aan premies, zowel van de stad
als van de Vlaamse Overheid.
Voor de Stad Menen zijn dit: verbeteringspremie voor
particulieren, slooppremie, premie bij aankoop en vereniging van 2 aanpalende woningen, verbeteringspremie
voor
particuliere
huurwoningen,
aanpassingspremie voor particulieren, premie voor
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gevelrenovatie van een handelshuis of binneninrichting van een winkel, premie voor groendaken.
Bij de Vlaamse Overheid zijn dit de renovatiepremie,
verbeterings- en aanpassingspremie.
Fluvius geeft diverse premies voor het uitvoeren van
energiebesparende maatregelen.
Meer info: dienst Huisvesting (zie p. 7).

Leegstaande woningen
Woningen die een volledig kalenderjaar leegstaan
worden opgenomen op het gemeentelijke register
van leegstaande woningen. Op deze woningen kan
een gemeentelijke belasting geheven worden.
Meer info: dienst Huisvesting (zie p. 7).

Ongeschikt, onveilig en/of
onbewoonbaar verklaarde
woningen
Woningen die bij besluit van de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard werden, worden opgenomen op het gemeentelijke en gewestelijke
register.
Op deze woningen kan zowel een gemeentelijke als
een gewestelijke belasting geheven worden.
Meer info: dienst Huisvesting (zie p. 7).

Verwaarloosde woningen
Woningen die uiterlijke tekenen vertonen van verwaarlozing worden op het gemeentelijke register opgenomen.
Op deze woningen kan een gemeentelijke belasting
opgelegd worden.
Meer info: dienst Huisvesting (zie p. 7).

HULPDIENSTEN
Ambulance
Algemene hulpdienst T 112

Antigifcentrum
Is een dienst waarop ieder een beroep kan doen voor
vragen in verband met elke vorm van vergiftiging. Het
antwoord wordt verstrekt door een geneesheer. De
dienst is dag en nacht, zowel op zon- als weekdag, telefonisch te bereiken.
Militair Hospitaal Koningin Astrid
Bruynstraat 1 - 1120 Brussel
T 072 045 245 (urgenties)
T 022 649 636 (administratief)
www.poisoncentre.be

Brandweer
Dringende interventies: T 112
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Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a - 8500 Kortrijk
T 056 23 99 70 (administratie)
T 056 22 44 44 (niet-dringende interventies)
info@hvzfluvia.be
www.hvzfluvia.be
Brandweerkazerne Menen
Krommebeekstraat 34a - 8930 Menen
Brandweerkazerne Lauwe
Rekkemstraat 64 - 8930 Lauwe

Civiele bescherming
De Civiele Bescherming is een federale dienst, die
rechtstreeks onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken geplaatst is. De Civiele Bescherming
intervenieert ambtshalve, in geval van
rampen (aardbevingen, wervelstormen) of catastrofes
(spoorwegongevallen, vliegtuigongevallen) en bij schadegevallen (branden, ontploffingen, verkeersongevallen), alsook indien de plaatselijke overheden niet over
de geschikte of over onvoldoende middelen beschikken. De dienst kan opgeroepen worden op verzoek
van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Gouverneur, de Burgemeester of van hun vertegenwoordigers.

Politie
Noodnummer politie:T 101
Korpsleiding - Steundiensten - Analyse & Sturing dienst Wapens
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 232 102
pz.grensleie@police.belgium.eu
www.pzgrensleie.be
Onthaal / Dispatching
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 510 111
Bereikbaar 24u/24u
Afsprakenbeheer vanaf 01/05/2019 (zie website)
Recherche
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 232 130
pz.grensleie.recherche@police.belgium.eu
Bereikbaar:
na uitnodiging of afspraak
Evenementen - mobiliteit
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 232 122
pz.grensleie.mobiliteit@police.belgium.eu
pz.grensleie.evenementen@police.belgium.eu
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Sociale Politie
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 232 124
Bereikbaar:
maandag t.e.m. vrijdag 08u-12u en 13u-17u
Dienst Interne en Externe Preventie en
Noodplanning
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 232 125
Bereikbaar:
maandag t.e.m. vrijdag 08u-12u en 13u-17u

H
Bloedinzameling Lauwe
De bloedinzameling in Lauwe vindt plaats in de gemeentelijke basisschool ‘De Wonderwijzer’, Hospitaalstraat 14, van 18u tot 20u30.
Contact: Lucrèce Vandermeeren T 056 512 616.
maurice.scherpereel@gmail.com
Bloedinzameling Rekkem
De bloedinzameling vindt plaats in zaal Barthel, Moeskroenstraat 525, van 18u tot 20u30.
Contact: Luc Bekaert T 056 403 184.

Wijkdienst Menen
Leopoldplein 12 - 8930 Menen
T 056 232 163 - 164 - 165
Bereikbaar:
maandag t.e.m. vrijdag van 09u-12u
of op afspraak via bovenvermeld telefoonnummer of
via pz.grensleie.wijk@police.belgium.eu

Hulpdienst
De Hulpdienst verzorgt preventieve diensten bij activiteiten in Menen, Lauwe en Rekkem.Wie de medewerking van de Hulpdienst wil, dient een maand voor
de activiteit contact op te nemen met de verantwoordelijke Jan Daveloose.
Contact: Jan Daveloose, T 0475 577 571
jan.daveloose@skynet.be.

Wijkbureau Lauwe
Lauweplaats 21 - 8930 Menen
T 056 415 767
Bereikbaar:
iedere maandag en woensdag 09u-12u
of op afspraak via bovenvermeld telefoonnummer of
via pz.grensleie.wijk@police.belgium.eu

Jeugd Rode Kruis
Het Jeugd Rode Kruis is de jeugdbeweging van het
Rode Kruis voor alle kinderen van 6 tot 16 jaar. Iedere maand zijn er op zaterdag toffe activiteiten. Lidmaatschap is gratis. Vanaf 16 jaar kan men deel
uitmaken van de leiding.
Contact: jeugd@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be

Wijkbureau Rekkem
Plaats 30 - 8930 Rekkem
T 056 433 710
Bereikbaar:
iedere dinsdag en donderdag 09u-12u
of op afspraak via bovenvermeld telefoonnummer of
via PZ.grensleie.wijk@police.belgium.eu

Vorming
Het Rode Kruis organiseert op regelmatige tijdstippen cursussen Eerste Hulp en Bedrijfseerste Hulp.
Contact: Johan Duvillier - vorming@lauwe-menenrekkem.rodekruis.be

Op www.pzgrensleie.be kunt u nagaan wie uw
wijkinspecteur is.

Rode Kruis Lauwe-Menen-Rekkem
Voskenstraat 92 - 8930 Menen
www.rodekruis.be/afdeling/lauwe-menen-rekkem
voorzitter@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be
Bloedinzameling Menen
De bloedinzameling gaat door in het Rode Kruislokaal, Voskenstraat 92, Menen, steeds van 17u00 tot
20u00.
Contact: Cecile Dehaene, T 056 517 154
cecile.dehaene528@gmail.com.

www.menen.be

Sociale hulpverlening en Zorgbib
Vrijwilligers van het Rode Kruis bezoeken bewoners
in enkele woonzorgcentra en het ziekenhuis met boeken of helpen mee met activiteiten. We zoeken ook
vrijwilligers om mee te helpen met begeleiding van
kinderen op school.
Contact en informatie:
info@lauwe-menen-rekkem.rodekruis.be
Opvangcentrum Rode Kruis Vlaanderen
Stationsstraat 15 - 8930 Menen
T 056 530 687
Centrumverantwoordelijke.ocMenen@rodekruis.be
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Huurwaarborg - tussenkomst door
OCMW
Voor personen met beperkte financiële inkomsten
kan het OCMW tussenkomen bij de betaling van de
huurwaarborg. Meer informatie te verkrijgen bij de
Sociale Dienst van het OCMW - T 056 527 173.

Kwaliteitslabel huurwoningen
Het lokaal kwaliteitslabel is een bijkomende erkenning afgeleverd door het stadsbestuur voor huurwoningen die 14 strafpunten of minder scoren. Dit attest
is geldig voor een periode van 5 jaar. Woningen met
een kwaliteitslabel A of B worden gepubliceerd op ‘de
lijst gezonde huurwoningen’ op de website van de
stad Menen.
Er zijn drie lokale kwaliteitslabels:
• C-label: 14-9 strafpunten
• B-label: 8-3 strafpunten
• A-label: 2-0 strafpunten
Het C-label staat gelijk met het bestaande conformiteitsattest, verplicht vanuit de Vlaamse Wooncode, en
hiervoor betaalt de eigenaar 62,50 euro gemeentelijke retributie (geldigheidsduur: 10 jaar).A- en B-kwaliteitslabels worden vrijgesteld van het betalen van de
retributie. De kwaliteitslabels worden zichtbaar aan
de huurwoning aangebracht.
Meer info: Huisvesting (zie p. 7)

Registratie huurcontracten
De verhuurder is verplicht om het huurcontract van
een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor
de huisvesting van een gezin of van één persoon te
laten registreren. Het huurcontract moet geregistreerd worden (kosteloos) binnen de twee maanden
te rekenen vanaf de ondertekening van het huurcontract door de verhuurder en de huurder.
Meer inlichtingen te verkrijgen bij:
FOD Financiën - Registratiekantoor
Hovenierstraat 31 - 8500 Kortrijk
T 0257 82 670 - F 0257 97 898
rzsj.registratie.kortrijk2@minfin.fed.be

Sociaal verhuurkantoor de
woonsleutel
Een SVK huurt woningen op de private huurmarkt
en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders.
Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder van de
eigenaar, en komt al zijn verplichtingen als huurder na.
Ten aanzien van de onderhuurder treedt het SVK op
als sociale verhuurder. Het SVK maakt dus twee contracten op voor een woning: een hoofdhuurcontract
met de eigenaar en een onderhuurcontract met de
kandidaat-huurder die op een wachtlijst staat.
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Als eigenaar ben je dus zeker van een goed beheer
van jouw woning, in een open en correcte relatie met
het SVK.
Sociaal Verhuurkantoor De Woonsleutel
Meensesteenweg 71 - 8900 Ieper
T 057 219 850 - F 057 360 005
regionaal.svk@telenet.be - www.vmsw.be/svk
Zitdag elke dinsdag van 9u tot 11u30 in het OCMW
Menen (na afspraak).

HUWELIJK
Aangifte van het huwelijk
De aangifte moet wettelijk maximum 12 maanden en
minstens 15 dagen voor het huwelijk gebeuren in de
gemeente waar het huwelijk zal plaatshebben. Het huwelijk wordt bij voorkeur voltrokken op de vrijdagnamiddag vanaf 15u30. Op zaterdagvoormiddag of
andere tijdstippen wordt een hogere retributie aangerekend. Voor niet-Belgen, gelieve contact op te
nemen met de dienst Burgerzaken (zie p. 7).

Aanvraag huwelijksakte
Huwelijksakten zijn te verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk werd
voltrokken. De akte kan ook via het digitaal loket op
de website worden aangevraagd.

Huwelijkscontract
Om een huwelijkscontract op te stellen moet je je
wenden tot de notaris vóór het burgerlijk huwelijk.

Jubileum
Huwelijksjubilea (gouden = 50 jaar gehuwd, diamanten = 60 jaar gehuwd, briljanten = 65 jaar gehuwd en
platina = 70 jaar gehuwd) worden automatisch geregeld door de dienst Burgerzaken (zie p. 7). Met de jubilarissen wordt vooraf contact opgenomen om na
te gaan of zij hun jubileum al dan niet officieel wensen
te vieren.

Echtscheiding
Het Belgisch recht voorziet twee mogelijkheden tot
echtscheiding: door onderlinge toestemming en op
grond van onherstelbare ontwrichting.
Om een echtscheidingsprocedure in te leiden bij de
rechtbank, neem je het best contact op met een advocaat of in sommige gevallen met een notaris.
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IDENTITEITSKAART
Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar moet men de identiteitskaart steeds op zak hebben of bij verlies een
vervangend attest (dat één maand geldig is). De kaart
moet worden voorgelegd bij elke vordering van de
politie en, in het algemeen, telkens de houder het bewijs van identiteit dient te leveren. Ook een gerechtsdeurwaarder kan de voorlegging ervan vragen.
Indien uw zoon of dochter binnenkort 12 jaar wordt
en nog in het bezit is van een geldige kids-ID, zal hij/zij
nog niet opgeroepen worden om langs te komen
voor een nieuwe EID.
Deze kids-ID blijft nog geldig om onder andere te reizen naar het buitenland. Uw zoon of dochter zal pas
een oproepingskaart voor de EID ontvangen twee
maand voor de vervaldatum van de kids-ID.
Aangifte van verlies van identiteitskaarten gebeurt in
het stadhuis Menen, gemeentehuis Lauwe of Dorpshuis Rekkem. Buiten de openingsuren kan je terecht
bij de politie voor aangifte.

Wettigen handtekening

gebruik wensen te maken van de aanplakplaatsen dienen hun affiches aan het Onthaal (zie p. 7) af te geven
tegen dinsdag waarna ze door de stadsdiensten worden uitgehangen.

Lichtkranten
De stad heeft drie lichtkranten. Er staat een lichtkrant
in de Rijselstraat te Menen, op de Lauweplaats in
Lauwe en op de Plaats te Rekkem.
Er kunnen activiteiten toegevoegd worden op de
lichtkrant door verenigingen of particulieren. De activiteiten moeten plaatsvinden in Groot-Menen of georganiseerd worden door een Meense vereniging.
Commerciële, religieuze en politieke boodschappen
worden niet toegelaten. Aanvragen gebeuren via het
digitaal loket op de website (zie p. 17).

Perslijst
Bij de dienst Communicatie (zie p. 7) kan men een
adressenlijst van de diverse media en persmedewerkers in Menen bekomen. De perslijst kan je ook terugvinden op www.menen.be. Men kan ook
persberichten doormailen naar de dienst Communicatie die dan digitaal verstuurd worden naar de persmedewerkers.

Meer info: Dienst Burgerzaken (zie p. 7)

Spandoekframes

INENTINGEN
Inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is
verplicht en dient uitgevoerd te worden vóór de
18de levensmaand. Het nodige formulier voor deze
inenting wordt afgeleverd bij de geboorteaangifte. Na
invullen door de arts bezorgen de ouders het formulier aan het onthaal van het stadhuis of in de dienst
Burgerzaken in de deelgemeentes.

INFORMATIE
Voor alle informatie over het stadsbestuur, de stadsadministratie en activiteiten kan men het stadsmagazine Leiedraad raadplegen dat maandelijks huis aan
huis wordt bedeeld. Eveneens liggen alle folders en
brochures, uitgegeven door het Stadsbestuur, ruime
wegwijsinformatie over alles en nog wat in verband
met Menen ter beschikking op het Onthaal van het
stadhuis (zie p. 7).

Aankondigingsborden
Niet-commerciële activiteiten in Groot-Menen kunnen ook aan de hand van eenvormige borden worden
aangekondigd. De aankondigingsborden bevinden zich
op 11 locaties.
Meer info: dienst Communicatie (zie p. 7).

Aanplakplaatsen
Daarnaast zijn er nog 8 officiële aanplakplaatsen,
voorbehouden aan het stadsbestuur.Verenigingen die

www.menen.be

De stad Menen kocht 6 kubusframes voor spandoeken aan ter aankondiging van activiteiten en campagnes. Deze 6 frames staan strategisch opgesteld op
openbare plaatsen waar veel passage is.Aanvragen gebeuren via het digitaal loket op de website (zie p. 17).

Website
Tevens beschikt het stadsbestuur over een overzichtelijke site waar men alle informatie over de stad kan terugvinden: www.menen.be. Op deze website kan je ook
inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. Je vindt de stad
Menen ook op Facebook,Twitter en Instagram.

INTEGRATIE
Stedelijke integratiedienst
In Menen is de stedelijke integratiedienst een deel van
de dienst Burgerzaken. De dienst wil nieuwe inwoners zich zo snel mogelijk laten thuis voelen in
Menen. Om dat te realiseren werkt de integratieambtenaar samen met andere diensten uit de stad. De integratiedienst kan ook zelf evenementen organiseren
rond thema's die met culturen, integratie, toegankelijkheid, taal … te maken hebben. Heb je daar ook interesse voor? Wil je zelf iets organiseren? Weet je niet
welke dienst je kan helpen? De integratiedienst heeft
brochures en flyers die je meer informatie geven.
Integratiedienst zie p. 7
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JEUGD
Jeugddienst
De Jeugddienst richt zijn werking op de vrije tijd van
alle kinderen en jongeren uit Groot Menen zowel op
gebied van animatie als ondersteuning.
Voornaamste functies en opdrachten:
Jeugdwerkbeleid
• opmaak en uitvoering van het domein jeugd in het
Stedelijk Meerjarenplan (MJP);
• ondersteuning van particuliere jeugdwerkinitiatieven en individuele jongeren (administratie, subsidiëring);
• begeleiding werking jeugdraad;
• beheer van stedelijke jeugdinfrastructuur;
• beheer speelinfrastructuur;
• begeleiding werking jeugdhuizen en jongerenontmoetingscentrum;
• ondersteuning van de particuliere speelpleinwerking Skepke te Rekkem.
Vrijetijds- en Jeugdwelzijnsbeleid
• aanbieden van informatie;
• informatieverstrekking en organisatie van vorming
voor animatoren;
• organisatie van vakantievoorzieningen: Speelpleinwerking Speelbeest en De Speelveugel, Sproetel
(vakantiewerking voor kinderen en jongeren met
een beperking),Vindplaats Gerichte Werking met
Jongeren, Mobiele Spelanimatie;
• uitleendienst;
• verzorgen van diverse projecten (buitenspeeldag,
bedankingsreceptie voor vrijwilligers, dag van de
jeugdbeweging,…);
• programmatie en animatie bij diverse festiviteiten,
d.m.v. samenwerking met diverse partners.
J&M Sabbestraat 163a - 8930 Menen
T 056 529 237 - F 056 529 309
jeugddienst@menen.be
www.menen.be/jeugd
Vind jeugddienst Menen ook op Facebook, Instagram
en Twitter.

Jeugdwerkingen
Voor de begeleiding en animatie van jouw kinderen
staan tal van animatoren in. Het gedetailleerd
programma van de stedelijke jeugdwerkingen is terug
te vinden in Leiedraad (tieners), Leiedraadje
(kinderen van 3 - 15 jaar) en op de website
www.menen.be/jeugd
MobSpel - Mobiele spelanimatie
MobSpel is echt een klein speelpleintje op wielen. Het
spelmateriaal (parachute, enorme ballen, …), de monitoren en de spelletjes verhuizen iedere dag van lo-
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catie. De mobiele speelpleinwerking trekt rond van
buurt naar buurt om de kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving te animeren. Mobspel wil alle kinderen in Menen de kans geven om van hun
speelpleintje een circus, een knutselhoek, … te
maken.
Periode: Tijdens paas- en zomervakantie. MobSpel
speelt in de namiddag van 14u tot 16u. Na 16u trekken ze de stad in op zoek naar pleintjes waar kinderen spelen.
Locaties: Kersenplein, Ter Beke, Tuinwijk, St-Jozefsplein, Ten Bulcke, … De locaties worden telkens
vooraf bekendgemaakt door middel van flyers. Hou
zeker ook de facebookpagina in de gaten.
Doelgroep: 6-12-jarigen
Deelname: gewoon naar het pleintje in jouw buurt
gaan op het afgesproken tijdstip en gratis meespelen.

Speelpleinwerkingen
Kinderen kunnen tijdens de vakantie een hele dag bij
ons terecht (9u tot 17u) op De Speelveugel (Lauwe),
Sproetel voor kinderen met een beperking (Menen)
en ‘t Speelbeest (Menen). Er is ook opvang vanaf 7u 9u ’s morgens en van 17u - 18u ’s avonds.
De kinderen worden ingedeeld in diverse leeftijdsgroepen en dagelijks wordt er een aangepast programma geserveerd. Af en toe zijn er speciale
activiteiten zoals zwemmen of een daguitstap. ’s Middags wordt een heerlijk warm middagmaal geserveerd (soep, middagmaal, dessert) en er wordt een
vieruurtje voorzien.
SPW ’t Speelbeest
Bij speelpleinwerking ’t Speelbeest kunnen kinderen
komen spelen, knutselen, zich verkleden, spelletjes
spelen, ravotten, kampen bouwen, fietsen en zoveel
meer! Een enthousiaste animatorengroep staat klaar
om jullie (b)engels te animeren. ’t Speelbeest biedt
een mix van open en gesloten spel aanbod aan. Dit
betekent dat er een mix is tussen:
Gesloten aanbod: Kinderen spelen in eigen leeftijdsgroep het voorgestelde aanbod van hun animatoren.
Open aanbod: kinderen kunnen met andere leeftijdsgroepen spelen en kunnen kiezen uit een mix van activiteiten.
Op vrijdag spelen we een groepsspel, de meeste activiteiten kaderen in een thema.
Periode: Krokus, Paas- en Zomervakantie, niet op
paasmaandag, 21/07 en 15/08, gesloten laatste week
van juli en eerste week augustus.
Locatie: J&M Sabbestraat 163a - 8930 Menen
Doelgroep: 3 - 15 jaar (kinderen moeten zindelijk zijn)
Deelname: er dient eenmalig inschrijvingsgeld (5
euro) betaald te worden. Daarnaast dient er een dagprijs betaald te worden (6 euro voor inwoners uit
Groot Menen, 8 euro voor inwoners van omliggende
steden en gemeenten)
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Rij: Indien de kinderen niet kunnen opgehaald worden, kunnen zij mee met de rij. Er zijn twee rijen:
• Rij 1: van Park ter Walle naar het station. De rij
vertrekt om 16u30 in Park Ter Walle, de aankomst
aan het station is voorzien rond 16u45.
(PTW - Parkstraat - Poedermagazijnstraat - Ambachtenstraat - Stationsstraat - station)
• Rij 2: van Park ter Walle naar de Leiebrug in de
Barakken. De rij vertrekt om 16u30 in Park Ter
Walle en de aankomst aan de Leiebrug is voorzien
rond 16u45.
(PTW - Leopoldplein - Fabiolalaan - Waalvest Leiebrug Barakken)
SPW De Speelveugel
Bij speelpleinwerking De Speelveugel in Lauwe, kunnen kinderen en tieners terecht voor tal van activiteiten.We kiezen ervoor om activiteiten te voorzien,
maar ook om genoeg materiaal en hoeken te voorzien waar kinderen zelf hun spel kunnen spelen. Er is
een uniek aanbod aan fietsjes, steps en skates. Bouwen kunnen de kinderen in de bouwhoek met blokken, paletten, sjorpalen en touw. Er is een
voetbalveldje waar gevoetbald kan worden, een zetelhoekje met boeken en strips, tafeltjes met kleurpotloden, tekeningen en gezelschapsspelletjes, een
verkleedhoek, etc.Voor elk wat wils dus!
Ook de jongeren uit het middelbaar kunnen bij De
Speelveugel terecht in de vakanties. De jongeren hebben een eigen lokaal waar ze wat kunnen chillen, spelen op de playstation of een babbeltje slaan met
elkaar. Wekelijks verzorgt één animator de programmatie met activiteiten speciaal voor hun leeftijd. Enkele voorbeelden van vorige activiteiten zijn: een
uitstapje naar de Gavers, er werd een film gemaakt,
we hielden een sleepover en gingen naar de minigolf,
etc.
Periode: Krokus, Paas- en Zomervakantie, niet op
paasmaandag, 21/07 en 15/08, gesloten laatste week
van juli en eerste week augustus.
Locatie: jeugdsite Hoeve Delaere, Schonekeerstraat,
8930 Lauwe
Doelgroep: 3 - 15 jaar (kinderen moeten zindelijk zijn)
Deelname: er dient een eenmalig inschrijvingsgeld
(5 euro) betaald te worden. Daarnaast dient er een
dagprijs betaald te worden (6 euro voor inwoners uit
Groot Menen, 8 euro voor inwoners van omliggende
steden en gemeenten).
SPW Sproetel
Sproetel is onze speelpleinwerking voor kinderen en
jongeren met een beperking.
Sproetel wordt geleid door een groep enthousiaste
animatoren die zich gedurende het ganse jaar inzetten
voor hun werking. Het is steeds mogelijk om een
huisbezoekje aan te vragen om de werking wat gedetailleerder toe te lichten.

www.menen.be

J
Periode: tijdens de zomervakantie, gesloten 21/07 en
15/08, laatste week van juli en eerste week augustus.
Locatie: J&M Sabbestraat 163a - 8930 Menen
Deelname: er dient een eenmalig inschrijvingsgeld
(5 euro) betaald te worden. Daarnaast dient er een
dagprijs betaald te worden (6 euro voor inwoners uit
Groot Menen, 8 euro voor inwoners van omliggende
steden en gemeenten).
Rij: Indien de kinderen niet kunnen opgehaald worden, kunnen zij mee met de rij. Er zijn twee rijen:
• Rij 1: van Park ter Walle naar het station. De rij
vertrekt om 16u30 in Park Ter Walle, de aankomst
aan het station is voorzien rond 16u45.
(PTW - Parkstraat - Poedermagazijnstraat - Ambachtenstraat - Stationsstraat - station)
• Rij 2: van Park ter Walle naar de Leiebrug in de
Barakken. De rij vertrekt om 16u30 in Park Ter
Walle en de aankomst aan de Leiebrug is voorzien
rond 16u45.
(PTW - Leopoldplein - Fabiolalaan - Waalvest Leiebrug Barakken)
Particuliere speelpleinwerking ’t Skepke
Speelplein 't Skepke is een organisatie die elke paasen zomervakantie je kinderen de tijd van hun leven
bezorgt. Iedereen vanaf 3 jaar oud is er welkom om
van zijn/haar vakantie iets onvergetelijks te maken.
Dagelijks staat er dan ook een team van animatoren
klaar die tussen het vrijspelen door ook leuke spelletjes voorzien voor de kinderen. In de zomervakantie worden zelfs wekelijkse activiteiten en uitstappen
voorzien!
Periode: Paas- en zomervakantie
Locatie: jeugdlokalen Rekkem, Lauwestraat, 8930
Rekkem
Doelgroep: 3-15 jarigen
Deelname: er dient een eenmalig inschrijvingsgeld
van € 5 betaald te worden en er moet een dagprijs
betaald worden.
VPG’s - Vindplaats-gerichte werking
De vindplaatsgerichte werkers (VPG’s) zoeken in iedere schoolvakantie jongeren op. VPG is een vakantiewerking die zich richt op het benaderen van
jongeren aan de hand van vindplaatsgericht werken.
Op deze manier gaan de animatoren aan de slag op
locaties waar de jongeren zelf zich bevinden. Door
veel tussen de jongeren te vertoeven, vangen de animatoren signalen en behoeften van de doelgroep op.
Deze signaleren ze naar het beleid. Ze maken contact,
spreken de jongeren aan bouwen een vertrouwensrelatie op. Daarnaast werken ze samen met jongeren
aan een activiteit die op het einde van de week plaatsvindt op een plein naar keuze, namelijk een chillspot.
Tijdens de chillspot komen jongeren samen op een
plein in een buurt naar keuze. Dit wordt verder ingericht naargelang de interesses van de jongeren die
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in de week meehelpen. Dit gaat steeds door op vrijdagnamiddag van 14u tot 18u.
Periode: Iedere vakantie tussen de paasvakantie en
de herfstvakantie
Doelgroep: +12- jarigen
Deelname: gratis
Bekendmaking: je moet ze gewoon tegen het lijf
lopen.

Jakkedoe
Jakkedoe is een jongerenontmoetingsruimte voor alle
jongeren uit Menen. Je kan er gratis terecht om je
vrienden te ontmoeten of nieuwe vrienden te maken.
Dit kan door een partijtje te poolen, te gamen (PS4),
een gezelschapspel te spelen, tafel-voetbal, pingpong
of gewoon rond te hangen.
Af en toe wordt er ook eens iets anders georganiseerd zoals film op groot scherm, een themamoment,
een uitstap (bv. trampolinepark, nachtdropping, marinierspiste, E-karting, etc.).
Ook de voetballiefhebbers kunnen bij ons terecht.
Eénmaal per maand voetballen we in de sporthal van
de St-Jorisschool (Fabiolalaan, Menen). De data worden steeds bekendgemaakt op de facebookpagina.
Jakkedoe is een samenwerkingsverband tussen JAC
Zuid-West-Vlaanderen, de Jeugddienst en de Dienst
Veiligheid en Samenleven van Stad Menen.
Periode: Tijdens het schooljaar staat de garagepoort
van jakkedoe elke woensdagnamiddag open tussen
13.30u en 16.30u.
Tijdens Krokus-, Paas-, Zomer-, Herfst- en Kerstvakantie kan je in Jakkedoe terecht op maandag-,
woensdag- en vrijdagnamiddag van 13.30 tot 16.30.
Doelgroep: Jakkedoe is er voor alle jongeren van
Menen tussen 12 en 30 jaar
Deelname: Je hoeft geen lidgeld te betalen om naar
Jakkedoe te komen; Spring gerust even binnen en leer
de altijd enthousiaste en spontane begeleiders kennen.
Contactpersoon: Frederik Bostyn
Dienst Veiligheid en Samenleven
Yv. Serruysstraat 28 - 8930 Menen
T 056 529 422
frederik.bostyn@menen.be

Jongereninformatie- en adviescentrum
(JAC/CAW Zuid-West-Vlaanderen)
Jongeren van 12 tot 25 jaar kunnen hier terecht voor
info en advies rond allerlei jongerenthema’s.
Problemen thuis? Op zoek naar je eigen plek? Vragen
over seks? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over je
rechten en plichten? Hulp bij administratie? … zijn
voorbeelden van vragen waarvoor je in het JAC terecht kan.
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Je kunt er vrijblijvend folders inkijken.
Heb je nood aan een babbel of meerdere gesprekken,
dan ben je op het juiste adres.
We laten je van bij het eerste gesprek ervaren dat je
er niet alleen voor staat. Samen met jou zoeken we
naar oplossingen of antwoorden.
Eerst maken we je vraag ze helder en concreet mogelijk en leren we je situatie beter begrijpen.
We bieden je dus een luisterend oor, maar ook directe hulp, informatie en advies. We helpen bij je administratie, geven antwoord op juridische vragen en
bieden hulp bij andere praktische zaken.
Indien nodig wijzen je de weg naar andere diensten
en organisaties om je zo goed mogelijk te helpen.
Jij kiest steeds waarbij je hulp wil. En wij helpen je bij
het maken van die keuzes. Je kan ook kiezen voor een
verdere begeleiding. Je hulpverlener legt alle mogelijkheden aan je uit.
Het JAC geeft jongeren die het moeilijk hebben de
steun om zelf terug verder te kunnen. Het biedt rust
aan diegenen die dat kwijt zijn. Het versterkt de mogelijkheden van jongeren.
Is de stap om langs te komen te groot, of praktisch
niet haalbaar, dan kun je ons ook mailen of chatten
met een JAC-medewerker uit Vlaanderen.
Het JAC werkt niet alleen aan het oplossen van problemen, maar ook aan het voorkomen.
We organiseren vormingen voor scholen of jeugdwerk rond verschillende jongerenthema’s (relaties &
seksualiteit, omgaan met genotsmiddelen, omgaan
met sociale media, …) en lenen educatief materiaal
uit dat kan gebruikt worden in een les of vormingsmoment.
Daarnaast zijn groepen welkom in het JAC tijdens een
interactieve JAC-voorstelling. Op die manier weten
jongeren het JAC sneller te vinden met hun vraag,
vooraleer die vraag een probleem wordt.
Deelname: Je kan gewoon binnenstappen in het JAC
met je vraag tijdens de openingsuren of je kan ook
een afspraak maken. Je kan ook bellen, mailen of chatten.
Een hulpverlener geeft je advies, informatie en praktische hulp, maar luistert vooral naar je verhaal. In een
aantal gesprekken komen we samen al een hele stap
vooruit. Als je daarna nog hulp wil, is een verdere begeleiding mogelijk. De hulp is altijd gratis.
Je kiest zelf of je geholpen wil worden en op welke
manier.We kijken altijd naar je mogelijkheden en houden zo veel als mogelijk rekening met jouw persoonlijke situatie.
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Soms wil je niet per se praten over je problemen,
maar gewoon mensen om je heen. Wat warmte en
gezelligheid, en de zorgen even opzij zetten. Je kan
bij het CAW terecht zonder een hulpvraag te stellen
of je problemen te vertellen. Er zijn verschillende ontmoetingsplaatsen waar je gewoon kan langsgaan. Er
is altijd wel iemand waarmee je kan babbelen.
JAC Menen maakt deel uit van CAW Zuid WestVlaanderen, het Centrum Algemeen Welzijnswerk.
Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren.
Openingsuren:
Dinsdag
16u-18u
Woensdag 13u-16u
Vrijdag
16u-18u
Contactgegevens:
056 51 44 13
0499 53 50 56
www.caw.be/jac -> Regio Zuid West-Vlaanderen
jac.menen@cawzuidwestvlaanderen
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/#chat

JUSTITIE
Rechtbanken
Vredegerecht
Volkslaan 302/0101 - 8930 Menen
T 02 557 42 90
vred.menen@just.fgov.be
Bereikbaar: maandag t.e.m. vrijdag 8u30-12u30 en
13u30-16u
Rechtbank van Eerste Aanleg
Burgemeester Nolfstraat 10A - 8500 Kortrijk
T 056 269 311
Burgerlijke rechtbank
De Burgerlijke rechtbank maakt deel uit van de
Rechtbank van Eerste Aanleg en behandelt o.a. personenrecht, goederenrecht, beslagrecht, hoger beroep
tegen vonnissen van het Vredegerecht…
Parket van de Procureur des Konings
Burgemeester Nolfstraat 10A - 8500 Kortrijk
T 056 269 311
Politierechtbank
Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
T 056 269 707

www.menen.be

Jeugdrechtbank
Burgemeester Nolfstraat 10A - 8500 Kortrijk
T 056 269 448
Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
T 056 269 601
Arbeidsrechtbank Gent - Afdeling Kortrijk
Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
T 056 269 800

Rechtshulp
Justitieel Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen
Hulpverlening en vormingsactiviteiten voor gedetineerden, ex-gedetineerden en alle personen die in
aanraking komen of dreigen te komen met justitie.
CAW Zuid-West-Vlaanderen
Groeningestraat 28 - 8500 Kortrijk
T 056 210 610
martinecambier@cawstimulans.be
Justitiehuis Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 51 - 8500 Kortrijk
T 056 260 631 - F 056 260 639
justitiehuis.kortrijk@wvg.vlaanderen.be
Maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur, dinsdag van 16 tot 18 uur, vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur
Dienst Rechtshulp OCMW
(zie p. 32).

KANSSPELINRICHTINGEN
EN CAFES MET KANSSPELEN
Het exploiteren van een kansspelinrichting en wijzigingen in de exploitatie ervan dienen vooraf te worden aangegeven bij dienst omgeving (zie p. 7).
Het exploiteren van een cafés of bar met kansspelen
en wijzigingen in de exploitatie ervan dienen vooraf
te worden aangegeven bij de omgevingsdienst.

KERMISSEN
Staanplaatsen op kermissen worden toegewezen
door het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor meer informatie i.v.m. staanplaatsen kan je terecht bij Afdeling Grondgebiedszaken (zie p. 7).
• Carnavalskermis te Menen
• Kermis te Lauwe - begin mei
• Kermis te Rekkem (Breughelfeesten)
• St.-Janskermis te Menen - eind juni
• Kermis te Lauwe: 1ste zondag van oktober
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LANDBOUW

•

Slachting

•

Thuisslachtingen dienen twee dagen vooraf aangevraagd te worden. De identiteitskaart van de aanvrager moet hier voorgelegd worden.
Meer info: Dienst Omgeving (zie p. 7).

•
•

Landbouwcommissie bij schade

Als chauffeur(s) moet je over een B-rijbewijs beschikken
Verkeersovertredingen, schade of ongevallen zijn
de verantwoordelijkheid van de gebruiker/chauffeur
Er wordt uitleg gegeven over het gebruik van de
lift en het verankeringssysteem van de rolstoelen
De afhaling en het terugplaatsen van de wagen gebeurt stipt op de gereserveerde uren

Meer info: Dienst Omgeving (zie p. 7).

MARKTEN
Iedere donderdagmorgen op de Plaats In Rekkem, iedere zaterdagmorgen op de Grote Markt in Menen
en iedere zondagmorgen op de Plaats in Lauwe.
Indien om één of andere reden (kermis, feestdag,
grote manifestatie) uitzonderlijk van dag of van plaats
moet worden veranderd, wordt dit via de pers meegedeeld.
Meer info: dienst Lokale Economie en Ondernemen
(zie p. 7).

MILITIEGETUIGSCHRIFT
Een attest dat bevestigt wanneer de burger zijn legerdienst heeft vervuld. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan je nog
militiegetuigschriften van vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand aanvragen. De aanvraag van het uittreksel gebeurt bij de dienst
Burgerzaken (zie p. 7).

MOBILITEIT
Autodelen
Op weekdagen, weekends en feestdagen kan er gebruik gemaakt worden van een liftbus van het
OCMW van Menen. De liftbus is voorzien van een
elektrische lift waar personen met een beperkte mobiliteit veilig plaats kunnen nemen om gevoerd te
worden. De gebruiker zoekt zelf een chauffeur.
Voor het project doet het OCMW van Menen beroep op autodelen.net, een organisatie die autodeelprojecten in heel Vlaanderen ondersteunt.
De wagen kan enkel gehuurd worden door de persoon met beperkte mobiliteit
• Je kan de liftbus lenen op:
- alle weekdagen ’s avonds vanaf 19u tot 7u
- op weekends en feestdagen vanaf de vrijdag
19u tot en met de maandagochtend 7u
• Er wordt een overeenkomst en een huishoudelijk
reglement ondertekend tussen de gebruiker, de
chauffeur(s) en het OCMW van Menen. Alle documenten zijn terug te vinden op www.ocmwmenen.be/autodelen

www.menen.be

Kostprijs?
• € 10 lidgeld per jaar aan autodelen.net
• € 75 waarborg aan het OCMW van Menen
• € 0,40 per kilometer
• € 2 per begonnen gebruiksuur
• je ontvangt maandelijks een factuur (indien er op
eigen kosten getankt werd dan wordt dit in mindering gebracht op de factuur na het inleveren van
het betalingsbewijs)
Hoe reserveren?
• Indien u voor de eerste maal wil reserveren dan
neemt u best contact op met het Lokaal Dienstencentrum Allegro (5 werkdagen op voorhand)
• Na registratie bij de eerste afspraak: online via de
reservatiekalender op www.cambio.be of tijdens
de openingsuren aan het onthaal van het lokaal
dienstencentrum Allegro.
• Maximum 1 maand op voorhand (mits uitzondering)

Carpoolparking
Carpooling biedt je de mogelijkheid om kostendelend
samen van en naar het werk te rijden.
In Menen is er een carpoolparking aan het kruispunt
A19 en N32. De parking telt 49 plaatsen.

Dienst aangepast vervoer
De DIENST AANGEPAST VERVOER richt zich tot
alle Menenaars die door een beperkte mobiliteit geen
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
en/of niet beschikken over een eigen aangepaste
wagen. Zowel personen die in een instelling
verblijven als mensen die nog thuis wonen kunnen op
onze dienst beroep doen.
Voor personen die wel nog in en uit een gewone personenwagen kunnen werkt het OCMW samen met
vzw Teledienst,Yvonne Serruysstraat 12, 8930 Menen,
T 056 512 888.
Prijs?
Het tarief is afhankelijk volgens het aantal km en de
zorgbehoevendheid met een minimum van € 3,25 per
rit.
Waarheen?
Zowel binnen als buiten Menen.
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Het OCMW beschikt over enkele liftbussen. Dit zijn
ruime wagens die speciaal zijn uitgerust om de rolstoelgebruikers met het grootste comfort te vervoeren.
Voor langere trajecten werken wij soms met openbare vervoerdiensten of andere diensten voor aangepast vervoer.
Wanneer?
Vervoer mogelijk op alle weekdagen,
zaterdag, zon- en feestdagen.
Aanvraag of verdere inlichtingen
Sociale dienst Thuis- en Ouderenzorg
T 056 52 72 62
thuiszorg@menen.be
www.ocmwmenen.be
Voor de vlotte planning adviseren wij om minimaal 5
werkdagen op voorhand (tijdens de kantooruren)
vervoer aan te vragen.

Openbaar vervoer
De Lijn
Buslijnen in Menen:
40 Kortrijk - Wevelgem - Menen
42 (Menen - Dadizele -) Moorsele - Gullegem - Kortrijk
43 Menen - Wervik - Komen
44 Menen Station - St.-Jozef / Ter Beke / Nieuwe Tuinwijk
54 Menen - Ledegem - Beitem - Roeselare
55 Menen - Ledegem - Moorslede - Roeselare
81 Menen - Rekkem - Lauwe - Marke - Kortrijk
84 Moeskroen - Rekkem - Menen - Geluwe - Ieper
84 Ieper - Geluwe - Menen - Rekkem - Moeskroen
96 Lauwe - Rekkem - Menen
Informatie omtrent vervoerbewijzen is terug te vinden op www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen
Voor alle inlichtingen betreffende De Lijn Regio Kortrijk-Ieper:
Weggevoerdenlaan 4 - 8500 Kortrijk
T 056 22 26 11
NMBS
Het Station Menen biedt je een waaier van diensten
en faciliteiten. Menen ligt op de lijn Poperinge - Kortrijk - Gent - Antwerpen. Menen kent een bediening
van 1 trein per uur op de lijn Poperinge - Kortrijk Gent - Antwerpen. Tijdens de spits wordt dit aangevuld met treinen richting Schaarbeek (’s ochtends) en
richting Zottegem (’s avonds).
Er bestaan heel wat meer reismogelijkheden en talrijke formules waardoor jouw treinreis extra voordelig wordt.Voor meer inlichtingen kan je terecht aan
de loketten van het Station te Menen tijdens de
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weekdagen van 6u10 tot 13u40 (gesloten tijdens het
weekend) of op www.b-rail.be.
Station Menen
Bevrijdingsplein 1 - 8930 Menen
T 02 528 28 28

Parkeren
Voor alle aanvragen voor bewonerskaarten, of eventuele klachten en vragen over betalend parkeren,
blauwe zone en bewonersparkeren in Menen, kan de
burger steeds terecht in de parkeershop.
Kortrijkstraat 3/0001 - 8930 Menen
T 056 591 120 - F 09 292 02 49
http://be.streeteo.com/nl/Cities/MNOW
Bereikbaar: ma, wo, do en vr van 9u tot 13u

NACHTVERGUNNING
Afwijkingen van het gestelde sluitingsuur (nachtvergunningen) moeten worden aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

NATIONALITEITSKEUZE
Informatie over de voorwaarden om tot een nationaliteitskeuze te kunnen overgaan en de in de wet
voorziene nationaliteitskeuze kan je verkrijgen bij de
dienst Burgerzaken (zie p. 7).

NATUUR EN GROEN
Afstand der aanplantingen
De afstand die voor bomen, heesters en struiken in
acht genomen moet worden ten opzichte van het naburig erf, wordt bepaald in het Veldwetboek. De afstand wordt gemeten van midden stam tot
eigendomsgrens.
• hoogstammige bomen: 2 meter
• levende hagen: 0,5 meter
Wat nu precies hoogstammig of laagstammig is, is afhankelijk van de plantontwikkeling en de lastverwekkende eigenschappen, zoals: hoogte, kroonvorming en
wortelvorming. De meest gangbare grens tussen wat
nu laag- en hoogstammig is, is lager of hoger dan 3
meter. Wat betreft bomen in de nabijheid van een
spoorweg dienen de voorschriften gevolgd te worden
van de spoorwegpolitie. De naleving van de plantafstanden van het Veldwetboek kan niet worden afgedwongen van de overheid, wanneer het gaat over
bomen die deel uitmaken van het openbaar domein.
Meer info: Groendienst (zie p. 7).

Groendienst
Voor behartiging van het groen, aanleg en onderhoud
van het stedelijk openbaar groen (stedelijke parken
en domeinen, sportparken, recreatiecentra, speelplei-
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nen, groenaanleg langs de wegen, begraafplaatsen), inlichtingen i.v.m. beplantingen, premies voor kleine
landschapselementen (aanleg en onderhoud) kan men
terecht bij de Stedelijke Groendienst (zie p. 7).

Groene zones en stadsparken
Waar het gezellig, groen en rustig toeven is:
• Brouwerspark: Piketpoort - 8930 Menen
• Serge Bertenpark: Emiel Hullebroeckstraat - 8930
Menen
• Bois de Boulogne: Oude Leielaan - 8930 Menen
• Park Ter Walle: J. M. Sabbestraat 163 - 8930 Menen
• Groene zone Wijk Ten Dale: Wijk Ten Dale 8930 Rekkem
• Groene zone Biestlaan: Biestlaan - 8930 Lauwe
• Groene zone Oude Leielaan: Oude Leielaan 8930 Menen
• Groene zone Vander Merschplein:Vander Merschplein - 8930 Menen
• Leieboorden: Menen - Lauwe

Premies voor kleine
landschapselementen
Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van
Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen
voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde
Kleine Landschapselementen.
De betoelaagbare projecten zijn gelegen in agrarische
gebieden, groengebieden (natuurgebieden en parkgebieden), ontginningsgebieden met nabestemming
landbouw, voor zover de ontginning gerealiseerd is of
er geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer plaatsvinden en gebieden aangeduid in het GNOP-actieplan.
De toelage is niet van toepassing op siertuinen.
Het gemeentelijk reglement houdende de betoelaging
van aanleg en/of onderhoud van kleine landschapselementen kan bekomen worden bij de Stedelijke
Groendienst (zie p. 7).

NUTSVOORZIENINGEN
Elektriciteit- en gasdistributie
Algemeen nummer: T 078 353 534
Op dit nummer kan je terecht voor vragen over
nieuwe aansluitingen, verzwaren van aansluitingen,
verplaatsen en vervangen van meters, vragen over rationeel energiegebruik, vragen over sociale leveranciers en budgetmeters en anderen. Werkdagen van
8u tot 20u.
Gasreuk: T 080 065 065
Dit nummer om een gasreuk te melden is 24u/24u
en 7d/7d bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld.
Storingen en defecten: T 078 353 500
Op dit nummer kan je 24u op 24, 7 dagen op 7 terecht voor het melden van storingen en defecten op
het elektriciteit- of aardgasnet.
Meteropneming: T 078 789 789
Op dit nummer kan je terecht met alle vragen i.v.m.
de meteropneming.Werkdagen van 8u tot 20u, zaterdag van 9u tot 13u.
Straatlampentelefoon: T 0800 635 35
Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens en
het identificatienummer van de paal door op dit nummer en het defect wordt zo vlug mogelijk hersteld.

De Post
Hoofdkantoor Menen 1, Grote Markt 9
T 022 012 345
Postpunten:
Menen 2, Dadizelestraat 70 T 056 520 160
Menen 3, Leopoldstraat 37 T 056 510 611
Lauwe, Lauwbergstraat 37 T 022 012345
Rekkem, Plaats 14 T 056 410 510
www.depost.be

Rooien bomen
Het rooien van hoogstammen (bomen met een stamomtrek van groter dan 30 cm) kan enkel gebeuren
na het verkrijgen van een kapvergunning of omgevingsvergunning. Fruitbomen maken hierop de uitzondering. Het snoeien op een zodanige wijze dat een
boom in zijn normale groei geremd wordt, of de vernietiging van een boom op een andere wijze, is verboden. Het College kan een kapvergunning afhankelijk
maken van een vervanging van de gevelde boom door
een nieuwe boom.
Meer info: Groendienst en dienst Omgeving (zie p.
7).

www.menen.be

Waterdistributie
Voor alle vragen of problemen in verband met drinkwaterleidingen, huisaansluitingen, abonnementen en
binneninstallaties:
De Watergroep
Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk
T 02 238 96 99
www.dewatergroep.be
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Oplaadpunt budgetmeter
In het OCMW van Menen is een oplaadterminal beschikbaar voor het opladen van de budgetmeterkaarten. Met een budgetmeter kan een klant elektriciteit
of gas ontvangen van de distributienetbeheerder.
De budgetmeter werkt enkel indien hij opgeladen is
met een kaart. Deze kaart ziet er uit als een bankkaart en kan opgeladen worden in de oplaadterminal
van het OCMW van Menen. De klant kan een bepaald bedrag op deze kaart laten plaatsen, en heeftzolang dit bedrag niet is opgebruikt- volle elektriciteitscapaciteit.Wanneer het bedrag is opgebruikt, valt
de levering automatisch terug op 10 Ampère. De
klant moet zijn kaart dan weer herladen aan de oplaadterminal.
Indien het opgeladen bedrag voor de budgetmeter
gas is opgebruikt, is er geen minimumlevering. Om dit
op te vangen wordt een minimale levering aardgas in
de wintermaanden (december tot en met februari)
voorzien. Hiervoor dient de klant bij de sociale dienst
een aanvraag in te dienen.

Sociaal tarief voor gas en
elektriciteit
Het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit is gelijk
aan het normale tarief min de vaste vergoeding. Het
tarief voor gas wordt alleen toegekend indien het
jaarlijks gasverbruik tot een bepaald bedrag beperkt
blijft. Voor elektriciteit bestaat geen verbruiksbeperking. Voor meer informatie kan je terecht bij de
Dienst Thuis- en ouderenzorg (zie p. 33).

Sociaal telefoontarief
Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat
door alle operatoren omwille van sociale of humanitaire redenen wordt toegekend.
Meer info bij de Dienst Thuis- en ouderenzorg (zie
p. 33).

OCMW
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft als algemene taak aan personen
en gezinnen materiële, financiële, sociale, geneeskundige en psychologische dienstverlening te verzekeren.
Iedereen heeft recht op de hulp van het OCMW. De
Sociale Dienst van het OCMW informeert over en
bemiddelt bij allerlei maatschappelijke problemen,
zoals gezinsproblemen, financiële en materiële moeilijkheden, moeilijkheden met RSZ, pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, onderhoudsgeld
enz. Het OCMW kan voorzien in voorschotten op
pensioen, werkloosheidsvergoedingen, ziektevergoeding en kinderbijslagen in afwachting dat deze vergoedingen worden geregulariseerd en staat in voor de
toepassing van de wet op het leefloon.
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Het OCMW kan nog instaan alsook bemiddelen ivm
huisvesting en tewerkstelling.
Daarnaast heeft het OCMW ook nog een uitgebreide
dienstverlening naar ouderen toe, zowel thuiszorgondersteunende diensten als woningen en woonzorgcentra.
Zie ook www.ocmwmenen.be

Sociale dienst van het OCMW
Noorderlaan 1/A000 - 8930 Menen
T 056 527 100 - F 056 527 109
Bereikbaar: maandag, woensdag en vrijdag 9u-11u30
en donderdag 17u-18u30 of iedere werkdag, maar
dan na voorafgaande afspraak.
Leefloon
Elke meerderjarige Belg die zijn werkelijke verblijfplaats in België heeft en geen toereikende bestaansmiddelen heeft noch in staat is die te verwerven, heeft
recht op een leefloon, dat ook kan ook toegekend
worden aan:
• Iedere onderdaan van een land van de Europese
Unie;
• Iedere staatloze;
• Iedere erkende vluchteling;
• Iedere vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
Aanvraag (mondeling of schriftelijk) en inlichtingen bij
de Sociale Dienst van het OCMW.
Dienst Rechtshulp
Voor veel mensen is de drempel om naar een advocaat te stappen dikwijls nog te hoog, zodat ze niet
steeds weten wat aan te vangen met juridische problemen. De dienst rechtshulp biedt voor velen een
goed eerst advies. Iedere inwoner van Menen (ook
niet-gerechtigden op het leefloon) heeft recht op dit
juridisch advies.
De meest voorkomende vragen handelen over echtscheidingen, erfenissen, onderhoudsgeld, gerechtelijke
procedures… Men kan eveneens bij de dienst terecht
voor het regelen van afbetalingen, het opmaken van
verzoekschriften, het opstellen van brieven, telefonische contacten.
Bereikbaar na afspraak op woensdagvoormiddag en
donderdagnamiddag.
Schuldbemiddeling en Budgetzorg
Als erkende instelling voor schuldbemiddeling worden cliënten geholpen met problemen tengevolge van
een te grote schuldenlast. Er wordt gepoogd om het
financieel evenwicht te herstellen en hun schulden op
een menswaardige manier af te betalen. Indien in het
schuldenpakket een “consumentenkrediet“ opgenomen is, worden alle vorderingen op hun wettelijkheid
getoetst. De schuldbemiddeling gebeurt in nauwe sa-
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menwerking met een maatschappelijk werker en een
jurist. Naast deze vorm van schuldbemiddeling worden ook de verzoekschriften voor de collectieve
schuldenregeling opgemaakt.
Woonzorg en crisisopvang
Personen die hun woning dreigen te verliezen of dakloos worden kunnen bij de dienst crisisopvang terecht (na een brand bijvoorbeeld).

Opleiding en tewerkstelling
Het OCMW werkt mee als partner binnen de lokale
werkwinkel Menen-Wervik en doet de trajectbegeleiding naar werk.
T 056 461 371

Lokale Dienstencentra
Het lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats
voor buurtbewoners en alle Menenaars, waar er gezorgd wordt voor informatie, recreatie, vorming en
dienstverlening. De deuren staan open voor iedereen
ongeacht de leeftijd, de achtergrond, de interesse en
niet te vergeten de mogelijkheden en beperkingen.
Het dienstencentrum brengt ook dienstverlening bij
mensen, die noodgedwonen thuis moeten blijven.
Over onze eigen thuiszorgdiensten en woonvoorzieningen voor ouderen kan alle informatie verkregen
worden aan het onthaal van de lokale dienstencentra.
•

Lokaal Dienstencentrum Allegro Menen
Volkslaan 302 - 8930 Menen
T 056 527 280 - ldc.allegro@menen.be
Openingsuren: ma-di-wo-vr. van 9u tot 12u en
van 13u30 tot 16u30; do van 9u tot 12u en van
13u30 tot 18u30

•

Lokaal Dienstencentrum Dorpshuis Rekkem
Plaats 30 - 8930 Rekkem
T 056 433 700 ldc.dorpshuis@menen.be
Openingsuren: ma-do. van 9:00 tot 12:00 en van
13:30 tot 17:00 en vr. van 9:00 tot 12:00 en van
13:30 tot 16:30

Materiële hulp
Bij ‘Het Toemaatje’ kan men terecht om dat beetje
extra voedingsproducten te krijgen die het verschil
kunnen maken tussen net wel en net niet het einde
van de maand halen.
www.veerkracht4.be
T 056 329 038

Sociale dienst thuis & ouderenzorg
Volkslaan 302/0001 - 8930 Menen
T 056 527 262
Bereikbaar: maandag, woensdag en vrijdag 9u-11u30
en donderdag 17u-18u30 of op afspraak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvragen ouderenwoningen, serviceflats en
groep van assistentiewoningen
Buurtgerichte zorg wijk
Inschrijving op wachtlijsten woonzorgcentra Andante en Ceres
Aanvragen kortverblijf en nachtopvang voor ouderen in het woonzorgcentrum Andante en Ceres
Aanvragen zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood
Aanvragen integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming
Aanvragen parkeerkaart voor mindervalide personen
Verminderingskaart voor het openbaar vervoer
BTW-attest bij aankoop van een eigen aangepast
voertuig
Vrijstelling draagplicht van de veiligheidsgordel in
de auto
Sociaal tarief voor gas en elektriciteit
Aanvraag vrijwilligerwerk IVA Zorg Menen
Zorgbemiddeling - zorgcoördinatie
Ouderenadviesraad Stad Menen

www.menen.be

Eigen Thuiszorgdiensten
Sociale Dienst Thuiszorg
T 056 527 262
thuiszorg@menen.be
Dienst Aangepast Vervoer
Op een zekere leeftijd kunnen sommige personen zich
moeilijker verplaatsen ten gevolge van een verminderde
zelfredzaamheid. Je wil graag op bezoek gaan bij een familielid, kennis of vriend. Je wil boodschappen doen. Je
wil activiteiten bijwonen. Maar niemand heeft tijd om
je erheen te brengen. Maar het is haast onmogelijk om
uit jouw rolstoel te komen.Voor rolstoelpatiëntenvervoer is er allereerst een aangepaste wagen nodig alsook
passende professionele begeleiding.
Voor wie? Rolstoelpatiënten uit Groot-Menen, 80plussers en andersvalide ouderen.
Wanneer? Alle weekdagen en zelfs op zaterdag,
zon-en feestdagen.
Dienst Maaltijden aan huis
Na een ziekenhuisopname, door ziekte of door omstandigheden kunnen mensen zich moeilijker verplaatsen. Boodschappen doen en maaltijden
klaarmaken gaat niet meer.
Het OCMW van Menen biedt deze mensen de mogelijkheid om de thuisbedeelde maaltijden te bekomen, zowel tijdens weekdagen, in ’t weekend en op
feestdagen.
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Boodschappendienst
Doelgroep: rolstoelgebruikers en ouderen met een
mobiliteitsprobleem.
(Valide personen verwijzen we graag door naar VZW
Teledienst - T 056 512 888)
Boodschappen: supermarkt, stadhuis, bank, kledingzaken, post,…
Vervoer en begeleiding.
Iedere donderdag tussen 10u en 15u.
Klusjesdienst
Kleine herstellingen of onderhoudswerken (tuin, sanitair, schilderwerken,…) aanbieden aan een betaalbare prijs door bekwame klusjesmannen.

Onze instellingen
Het dagcentrum voor meerderjarige mindervaliden De Pelikaan
Doelen van het dagcentrum:
• Een tweede thuis bieden;
• Zinvolle en nuttige dagbesteding door middel van
aangepaste activiteiten die de zelfstandigheid behouden en eventueel verhogen;
• Integratie in het dagcentrum, omgeving en maatschappij;
• Gezinsgericht werken.
Doelgroep: Volwassen personen (zowel mannen als
vrouwen) met een matig tot ernstig mentale handicap
eventueel gecombineerd met motorische stoornissen.
Activiteiten: Daar we streven naar een familiale
sfeer van een tweede thuis besteden we vooral aandacht aan huishoudelijke activiteiten: koken, de was
doen, boodschappen, strijken enz. Daarnaast bieden
we nog creatieve activiteiten aan zoals tuinieren, knutselen, houtbewerking, papier scheppen, enz. Om de
integratie te bevorderen maken we vooral tijd om zoveel mogelijk deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals zwemmen, sporten, daguitstappen,
wandelingen enz. Om de ouders actief bij de werking
te betrekken worden er oudernamiddagen, huisbezoeken, gebruikersraden, enz. georganiseerd.
E. Anneessensstraat 27 - 8930 Menen
T 056 510 679 - F 056 532 402
de.pelikaan@menen.be
Bezigheidstehuis “Claude Vancoillie”
Het bezigheidstehuis heeft een erkenning tehuis nietwerkenden bezigheid (TNWB) voor 6 volwassen
personen met een beperking. Het is gelegen in de Anneessensstraat 27/0101 in Menen.
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Met alle begeleiders van het bezigheidstehuis willen
we aan volwassen personen met een verstandelijke
beperking een thuis bieden afgestemd op hun vraag
en noden waar veiligheid, tot rust komen, zichzelf
kunnen zijn, voorop staat en dit in een gezellige en
aangename leefomgeving.
Een huiselijk leven, met bijzondere aandacht voor een
individuele benadering van elke gebruiker. Wonen in
een leefgroep betekent dat er naast elementaire verzorging voldoende ruimte is voor huishoudelijke activiteiten en vrije tijd. In een leefgroep volgt iedereen
het ritme van de dag, rekening houdend met individueel tempo en mogelijkheden: opstaan, lichaamsverzorging, eten, ontspanning en vrije tijd met
ondersteuning en hulpmiddelen waar nodig.
E. Anneessensstraat 27 - 8930 Menen
T 056 510 679 - F 056 532 402
de.pelikaan@menen.be
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag 9u-16u.
Woonvoorzieningen specifiek voor ouderen
Alle info rond WZC Andante en WZC Ceres op
p. 53

OMGEVINGSVERGUNNING
(HINDERLIJKE INRICHTING)
Inrichtingen die hinderlijk geacht worden voor de
mens en het leefmilieu dienen een omgevingsvergunning aan te vragen of dit te melden. Inrichtingen kunnen bedrijven zijn, maar ook winkels, particulieren of
verenigingen. Afhankelijk van de aard, vermogens en
de hoeveelheden wordt een activiteit ingedeeld. De
volledige lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen staat in bijlage 1 van het Vlarem II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).
Het gaat onder andere over het houden van dieren,
elektriciteitsproductie, de opslag van afval, ambachten
(bv slagerij, metaal- en houtbewerking…), muziekactiviteiten, grondwaterwinning en gevaarlijke producten, enz.
Meer info: de dienst Omgeving (zie p. 7).

ONDERNEMINGSLOKET
De ondernemingsloketten vervangen een reeks loketten waar de startende of gevestigde ondernemer
vroeger langs moest bij de start, stopzetting of bij
eventuele wijzigingen. Een overzicht van ondernemingsloketten in de buurt kunt u terugvinden op
https://bit.ly/2Lv9Kiz
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
De Wereldraad streeft ernaar het overleg en de samenwerking te bewerkstelligen tussen de lokale derdewereldorganisaties onderling en tussen deze
organisaties en andere belangstellenden alsook acties
te ondernemen op overkoepelend niveau (zoals de
11.11.11-campagne). De raad wil ook de bevolking
van Menen informeren over en sensibiliseren omtrent de Noord-Zuidproblematiek.
Ook wil de raad advies verstrekken aan het stadsbestuur omtrent Noord-Zuidzaken en met budgetten
die de stad ter beschikking stelt, noodhulp en projectensteun financieren.
NOORD-ZUIDSAMENWERKING
CC De Steiger
Waalvest 1 - 8930 Menen
T 056 515 891 - F 056 314 940
agnes.voet@menen.be

OPENBAARHEID VAN
BESTUUR
De stad is verplicht een aantal documenten openbaar
te maken voor de inwoners:
• de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad
• de verslagen van de gemeenteraad en OCMWraad
• het meerjarenplan
• de gemeentelijke reglementen & verordeningen
• de beleidsplannen
• bekendmakingen
Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op
www.menen.be of bij de stedelijke diensten of je kan
er een kopie van verkrijgen.
Elke burger kan bestuursdocumenten inkijken, er uitleg over vragen of een kopie verkrijgen. Je kan de documenten schriftelijk aanvragen bij algemeen
directeur.
Daarnaast heeft iedere burger recht op inzage en verbetering van zijn eigen gegevens.

OPENBAAR DOMEIN
Inname openbare weg
n.a.v. de plaatsing van van handelsuitstallingen
en terrassen
Een toelating is vereist voor innemingen van de openbare weg door middel van uitstallingen vóór en door
eigen handelszaak, terrassen, paspoppen, stoepborden, blikvangers, fietsenrekken, roomijskastjes,
weegtoestellen, markiezen, reclameborden, demonstratiewagens, reclamewagens, straatgeveltuintjes, e.a.

www.menen.be

Deze toelating dient men aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op de website
van de stad Menen.
n.a.v. bouwwerken: plaatsing van containers
Voor het plaatsen op de openbare weg van een
container voor materiaal van afbraakwerken is
een vergunning nodig. Aanvragen moeten ingediend
worden via het online aanvraagformulier
(https://www.menen.be/formulieren/private-ingebruikname-van-het-openbaar-domein). De toelating dient
aangevraagd door diegene (aannemer of particulier)
die gebruik wenst te maken van de container. Het
containerverhuurbedrijf blijft niettemin burgerlijk
aansprakelijk voor de verhuurde container.
n.a.v. bouwwerken: uitvoeren van openbare
werken
Wie op de openbare weg een stelling of bouwwerktuigen wil plaatsen of bouwmaterialen wil stapelen
moet hiervoor een aanvraag indienen via het online
aanvraagformulier (https://www.menen.be/formulieren/private-ingebruikname-van-het-openbaar-domein) .
Na gunstig advies van de dienst verkeer en mobiliteit
van PZ Grensleie, wordt dit aan de stad Menen bezorgd, die dit voorlegt aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring. Nadien
wordt de machtiging opgemaakt en bezorgd aan de
aanvrager.
Voor de aanvang van bouwwerken moet de bouwheer eventuele beschadigingen aan het voetpad melden aan de Technische Dienst. Indien er geen
plaatsbeschrijving van het voetpad werd opgemaakt,
wordt verondersteld dat het voetpad zich in goede
staat bevindt en dat de beschadiging van het voetpad
veroorzaakt werd door de bouwheer-aannemer.
Meer info: Afdeling Grondgebiedszaken (zie p. 7).

Reclame op de openbare weg
Voor het aanbrengen van reclames, lichtreclames, opschriften, wegwijzers en publiciteitspanelen (ook voor
manifestaties van tijdelijke duur) dient steeds toelating aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Inlichtingen en aanvragen
bij het secretariaat van de Afdeling Grondgebiedszaken (zie p. 7).

Hinderpremie
Hinder door werken voor uw deur? De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij
werken voor hun deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.
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De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage
en Inkomenscompensatievergoeding.
Meer info:
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie

Plaatsen commerciële wegwijzers
De aanvraag tot het plaatsen van alle commerciële
wegwijzers dient schriftelijk te gebeuren aan het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het verlenen van toelatingen baseert de Afdeling
Grondgebiedszaken (zie p. 7) zich op het KB en het
MB van 1 februari 1991 inzake signalisatie van de
plaatsen en instellingen voor algemeen belang.

Strooidienst
De Technische Dienst staat in voor het strooien van
wegenzout op de wegen bij vorst en sneeuw. Particulieren, die wegenzout wensen te bekomen voor het
bestrooien van privé-opritten e.d., kunnen dit aankopen in zakken van 25 kg tegen de totaalprijs van € 5.
Inlichtingen bij de Technische Dienst (zie p. 7).
Na betaling in het bureel, kan het wegenzout afgehaald worden in de respectievelijke magazijnen van
de stedelijke Technische Dienst in Menen of Lauwe.

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z
Trage wegen, kerk- en voetwegels welke gemaaid
worden in het kader van gesubsidieerde groenjobs
vallen ook onder deze voorwaarden.

Wegennet
Mocht je vaststellen dat er iets schort aan de staat
van een weg, aan de veiligheid van een fietspad of de
verkeerssignalisatie, dan kan je dat melden aan het secretariaat van de Afdeling Grondgebiedszaken (zie p.
7).

OPLEIDINGSCHEQUES
Werknemers en interimkrachten, wonende in Vlaanderen of het Brussels Gewest, die een opleiding volgen in een instelling die erkend wordt in Vlaanderen
kunnen gebruik maken van opleidingscheques van de
Vlaamse Overheid. Met opleidingscheques worden
rechtstreekse of directe kosten (inschrijvingsgeld,
cursusmateriaal,…) terugbetaald.Verplaatsingskosten
en kosten voor kinderopvang zijn uitgesloten. Voor
elke opleiding die met opleidingscheques betaald
wordt, past de Vlaamse Overheid per cheque de helft
bij.Voor de cheques die een waarde hebben van € 5,
€ 10 en € 25 betaal je zelf dus slechts € 2,5, € 5 en
€ 12,5. Per kalenderjaar kan je maximaal voor € 250
opleidingscheques aankopen.

Trage wegen
De voorbije jaren kregen alle "Trage Wegen" van
Lauwe en Rekkem een naamplaat voor een betere
herkenbaarheid. Er werden kaarten van Lauwe en
Rekkem opgemaakt (terug te vinden op
www.menen.be) met de inplanting van alle aanwezige
trage wegen in de huidige toestand.

Vlaamse gewestwegen
N8 (Kortrijkstraat, Ieperstraat),
N362 (J & M. Sabbestraat, Wahisstraat),
N338 Ringlaan,
N32 (expressweg vanaf Bruggestraat tot La Palma),
N58 (Geallieerdenlaan), Moeskroenstraat (N366),
Grote Weg (N366) en Castertstraat (N366).

Wegbermbeheer
Wegbermen en grachten worden jaarlijks gemaaid.
Door het bermbesluit is de stad aan wettelijke voorschriften gebonden:
• er mogen geen biociden gebruikt worden (geldt
ook voor aanpalende bewoners of landbouwers);
• er mag niet gemaaid worden voor 15 juni. Een
eventuele tweede maaibeurt mag pas uitgevoerd
worden na 15 september. Een uitzondering wordt
gemaakt voor gevaarlijke kruispunten waar de
verkeersveiligheid door de begroeiing in het gedrang komt.
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De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van
een examen of test. Ze kunnen dan gedurende 14
maanden gebruikt worden. De begin- en einddatum
staan op de cheque. De cheques worden best tijdig
besteld, want ze zijn beperkt. Voor de uitgifte van de
cheques heeft VDAB een overeenkomst met de firma
Accor. Deze firma regelt dus de betaling en ontvangst
van de cheques.
Meer info: VDAB (zie p. 52)

OVERLIJDEN
Aangifte overlijden
Een aangifte van overlijden wordt zo vlug mogelijk gedaan door naaste familie of door de begrafenisondernemer in de kantoren van de Dienst Burgerzaken. Je
moet het trouwboekje, identiteitskaart, rijbewijs van
overledene en doktersattest meebrengen.

Aanvraag overlijdensakte
Overlijdensakten zijn te verkrijgen bij de Dienst
Burgerzaken van de plaats waar ze zijn opgemaakt,
d.w.z. waar het overlijden heeft plaatsgevonden of in
de laatste woonplaats van de overledene. De akte kan
ook via het digitaal loket op de website worden aangevraagd.
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Begraafplaatsen
Voor alle administratie (grondvergunningen, lijkenvervoer, begraven, opgraven, plaatsen van graftekens…)
kan je inlichtingen verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.
Adressen begraafplaatsen:
1. Menen
• Dadizelestraat
• Zandputstraat
2. Rekkem
• Sint-Niklaasdreef
3. Lauwe
• Menenstraat
Meer info: Dienst Burgerzaken (zie p. 7)
Openingsuren:
• Van 16 november tot 31 maart van 9u tot 17u
• Van 1 april tot en met 15 november van 9u tot
19u

Begrafenis
De begrafenis mag enkel geschieden na schriftelijke
toestemming van de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand ten vroegste 24 uur en uiterlijk de 8ste dag na
het overlijden.

Crematie
De as kan uitgestrooid worden op de strooiweide
van de begraafplaats, op de strooiweide van het crematorium, in de Belgische territoriale zee of op een
andere plaats (mits laatste wilsbeschikking en toestemming eigenaar).
Meer info bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7).

Graf-, columbarium- en
urnevuldconcessies
Een graf- of nisconcessie moet worden aangevraagd
door een erfgenaam of familielid van de overledene.
Je hebt de keuze tussen een termijn van 30 jaar en
50 jaar. Die concessie kan na verloop van tijd hernieuwd worden tegen betaling. Het openen en sluiten
van de grafkelders bij een begrafenis gebeurt na voorafgaandelijke toelating van het Stadsbestuur, op kosten van de familie, door een ondernemer naar keuze.
Meer info: Burgerzaken (zie p. 7).

Laatste wilsbeschikking
De keuze tussen begraven en crematie is een zuiver
persoonlijke aangelegenheid. Iedereen kan zijn keuze
met een eigenhandig geschreven verklaring laten vastleggen op de dienst Burgerzaken (zie p. 7). De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en
er wordt een ontvangstbewijs meegegeven. De uitvaartplechtigheid en de andere formaliteiten worden

www.menen.be

doorgaans via een begrafenisondernemer geregeld.
Op het digitaal loket www.menen.be vind je alvast
een aanvraagformulier.

Opgravingen
Opgravingen gebeuren door de gemeentelijke grafmaker.
Meer info: Dienst Burgerzaken (zie p. 7).

Wilsbeschikking m.b.t.
orgaantransplantatie
Bij iedere Belg kunnen na zijn overlijden organen of
weefsels weggenomen worden. We spreken hier van
een stilzwijgende toestemming omdat iedereen die
zich vooraf niet verzet, bereid wordt geacht organen
af te staan na zijn/haar dood. De verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking wordt afgelegd bij de
dienst Burgerzaken
(zie p. 7).

Wilsverklaring m.b.t. euthanasie
Euthanasie wordt door de wet omschreven als het “opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander
dan de betrokkene op diens verzoek”.
De burger kan bij de gemeente een wilsverklaring m.b.t.
euthanasie laten registreren. De wilsverklaring kan op
ieder moment herzien of ingetrokken worden.
De wilsverklaring is slechts geldig voor 5 jaar vanaf
de datum van verklaring. De indiener moet er zelf
over waken dat hij na 5 jaar zijn verklaring herbevestigt.
Meer info: Dienst Burgerzaken (zie p. 7).

PENSIOEN
Voor aanvraag van pensioen en inlichtingen over de
verschillende soorten pensioenen kan je bij de dienst
Pensioenen terecht (zie p. 8). De aanvraag van het
pensioen zelf moet gebeuren door de pensioengerechtigde zelf of een meerderjarig persoon aan wie
de pensioengerechtigde gewettigde volmacht daartoe
heeft gegeven.
Het is mogelijk de aanvraag één jaar vooraf te doen;
dit is de eerste dag van de maand waarin je verjaart.
De aanvraag gebeurt op de dienst Pensioenen te
Menen of tijdens de zitdag in Lauwe of Rekkem, naargelang de deelgemeente waar je woont.
Gepensioneerden mogen onder bepaalde voorwaarden een beroepsbezigheid uitoefenen. Inlichtingen
eveneens bij de dienst Pensioenen (zie p. 8).
Zitdagen pensioenen
• Zitdag in Dorpshuis Rekkem: 1e donderdagnamiddag van de maand van 14u-15u30
• Zitdag in Gemeentehuis Lauwe: 1e donderdagnamiddag van de maand van 16u-18u30
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Zitdagen andere pensioenkassen in stadhuis
• Zitdag RVP (Rijksdienst voor pensioenen) - voor
loontrekkenden: 1e woensdag van de maand van
9u-12u en 14u-17u
• Zitdag RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) - voor zelfstandigen:
1e woensdagvoormiddag van de maand van 9u12u

PERSONEN MET EEN
HANDICAP
Tussenkomsten personen met een
handicap
Personen met een beperkte mobiliteit of invaliditeit
kunnen onder bepaalde voorwaarden van volgende
tussenkomsten genieten: vermindering personenbelastingen en onroerende voorheffing, sociaal tarief
gas & elektriciteit - water, vermindering bij Tv -Proximus - Telenet, lagere gemeentebelasting en provinciale belasting, sociaal pedagogische toelage (Provincie),
BTW vrij aankopen auto.
Meer info: Sociale Dienst Thuis & Ouderenzorg (zie
p. 30).

Begeleiderpas
Voor personen die minder mobiel zijn (houder van
een blauwe parkeerkaart), is het niet altijd gemakkelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Veelal doen de mensen beroep op een familielid,
vriend of vrijwilliger om hen naar een culturele- of
sportmanifestatie te begeleiden. Om tegemoet te
komen aan de belangrijke rol die de begeleiders spelen in de integratie van minder mobiele personen
stelt het Stadsbestuur Menen de begeleiderpas ter
beschikking.
Deze pas is gratis voor de inwoners van Menen, nietMenenaars betalen een vergoeding van € 5.
Meer info: Sociale Dienst Thuis & Ouderenzorg
(zie p. 30).

Blindenstok
De toestemming tot het gebruik van een witte/gele
stok is afgeschaft. De voorwaarden om een witte of
gele stok te mogen gebruiken blijven dezelfde: je
moet aan de medische voorwaarden voldoen.
BRAILLELIGA
Minister Tacklaan 35 - 8500 Kortrijk
T 056 206 460
info@braille.be
www.brailleliga.be
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Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming
voor gehandicapten
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt
toegekend aan de persoon met een handicap van wie
is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een
derde of minder van wat een gezonde persoon door
het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een
handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft.
Aanvragen worden elektronisch ingediend door de
Sociale Dienst Thuis & Ouderenzorg (zie p. 30).

Parkeerkaart voor personen met
een handicap
In Menen mag je met jouw blauwe parkeerkaart voor
personen met een handicap gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor
personen met een handicap op parkeerplaatsen waar
betalend straatparkeren geldt, in blauwe zones en op
gratis parkeerplaatsen van de NMBS.
Meer info: dienst Sociale Dienst Thuis & Ouderenzorg (zie p. 30).

Voorbehouden parkeerplaatsen
voor mensen met een handicap
Indien je in aanmerking komt dan kan je een parkeerplaats bekomen in de onmiddellijke omgeving van de
eigen woning.
Meer info: de dienst Mobiliteit (zie p. 7).

PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING
Regiohuis Kind en Gezin Menen
Kortijkstraat 39 - 8930 Menen
T 056 423 899
Bereikbaar: maandag tot donderdag 9u-10u
De regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners
geven ondersteuning en begeleiding aan zwangere
vrouwen en alle ouders met kinderen van 0 tot 2,5
jaar via huisbezoeken en consultaties.
Het regioteam is bereikbaar via de Kind en Gezin lijn:
T 078 150 100
Voor persoonlijk advies of maken van afspraken voor
consultatie of huisbezoek of contact met verpleegkundige.
Heel wat informatie over de ontwikkeling van het kind,
over kinderopvang, over de diensten van Kind en Gezin
is terug te vinden op de website www.kindengezin.be
Bereikbaar: elke werkdag van 8u-20u
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Kind en Gezondheid
Consultatiebureaus

REIZEN

Reddie Teddy
Aug. Debunnestraat 41
Voor een afspraak kan je terecht bij de verpleegkundige van Kind en Gezin of op de Kind en Gezin lijn T
078 150 100
In het consultatiebureau staan vrijwilligers in voor het
onthaal.
Voor meer informatie over dit vrijwilligerswerk kan
je terecht op het nummer
T 050 447 944
Of mail naar soetkin.gryson@socmut.be

Instituut voor Tropische Geneeskunde
Kronenburgstraat 43/3 - 2000 Antwerpen
Travelphone 090 010 110 Travelinfofax 09 035 106
T 032 476 666 of 032 476 454
www.itg.be/itg/
Medisch Centrum van het F.O.D. Buitenlandse
Zaken
T 025 013 524 of 025 013 505
Bereikbaar: tijdens de kantooruren

Kind en Preventie vzw
Volkslaan 302
Voor maken van een afspraak: bij de verpleegkundige
van Kind en Gezin of via de Kind en Gezinlijn: 078
150 100. Vrijwilligers staan in voor het onthaal, het
meten en het wegen van de baby. De dokter volgt de
ontwikkeling van de baby/peuter op en dient de nodige vaccinaties toe. Bij de verpleegkundige kan men
terecht met vragen over voeding, verzorging en opvoeding van baby en peuter.
Inloopteam
Kortrijkstraat 39 - 8930 Menen
T 056 532 391
Inloopteam.menen@kindenpreventie.be
Het ruilhoekje: elke maandag van 13u30-15u30 - in
het ruilhoekje kan iedereen terecht voor het ruilen
van baby- en kinderkledij tot en met maat 98 en
zwangerschapskledij.
Het inloopteam wil via onthaal, ontmoetingsactiviteiten, groepswerk (o.a moedergroep), bemiddeling
zwangeren en ouders met kinderen tot 3 jaar die
leven in een kwetsbare situatie uit Menen ondersteunen in hun zorg voor zichzelf en hun kinderen. Ouders kunnen op verhaal komen. Samen wordt gezocht
naar verdere vragen en antwoorden. Naast deze werking naar gezinnen toe heeft het inloopteam tevens
een opdracht naar netwerkontwikkeling, inhoudelijke
ondersteuning, belangenbehartiging en een signaalfunctie.

RATTENBESTRIJDING
De bewoners van Menen kunnen gratis rattenvergif
afhalen in de 3 gemeentehuizen. De Stad kan ook iemand sturen om de ratten in grachten en beken, of
op openbaar domein te bestrijden.

Inentingen

Reispas
Een reispas is een officieel document dat je nodig
hebt om naar een groot aantal landen te kunnen reizen en terugkeren. De reispas heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De afleveringstermijn bedraagt 7
werkdagen. Om een reispas aan te vragen meld je je
persoonlijk aan in de dienst Burgerzaken (zie p. 7)
met jouw identiteitskaart en twee recente pasfoto’s.
Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd. De reispas wordt cash of met Bancontact
betaald bij de aanvraag.
Een reispas kan je ook via een spoedprocedure aanvragen. Als je dringend een reispas nodig hebt, kan je
die via een spoedprocedure aanvragen: deze procedure heeft een afleveringstermijn van 24 uren.
Een tweede paspoort kan in uitzonderlijke gevallen
aangevraagd en toegestaan worden:
• wanneer je meerdere toekomstige reizen maakt
naar landen die Belgen aan de visumplicht onderwerpen;
• wanneer je reizen maakt naar landen met onderling gespannen relaties.

Reispas:
verlies, diefstal of vernietiging
Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas moet
je aangeven bij de politie. Dit is heel belangrijk: ook al
dateert het verlies, diefstal of vernietiging van jaren
geleden, je dient hoe dan ook aangifte te doen, want
het attest van aangifte van verlies of diefstal vervangt
de oude reispas bij de aanvraag van een nieuwe reispas.

Aangifte van muskusratten gebeurt bij de dienst
Grondgebiedzaken (zie p. 7).

www.menen.be
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Reistoelating minderjarige
Minderjarige kinderen die alleen reizen of met andere
personen dan de ouders, moeten in het bezit zijn van
een reistoelating, ondertekend door de ouders. Dit
document wordt je afgeleverd op het Onthaal van het
stadhuis. De identiteitskaart van de persoon die de
toelating geeft, moet altijd voorgelegd worden.

SABAM
Alleen de auteur van een letterkundig of artistiek
werk heeft het recht om zijn werk te reproduceren
of reproductie ervan toe te laten, op welke wijze en
onder welke vorm ook.
Ieder ander persoon mag zonder toelating geen enkel
werk in het openbaar, geheel of gedeeltelijk uitvoeren
of opvoeren. Een toelating aanvragen kan via:

Reizen met huisdieren
Om met jouw huisdieren te reizen dien je een aantal
praktische maatregelen te nemen. Je neemt best eerst
contact opnemen met de ambassade van het land van
bestemming.
Bijkomende informatie kan je vinden op: www.diplomatie.be/nl/travel

RIJBEWIJZEN
Internationaal rijbewijs
Een internationaal rijbewijs heb je nodig om in bepaalde landen buiten Europa te mogen rijden. Het
wordt opgemaakt bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7)
op voorlegging van het Belgisch rijbewijs en blijft 3
jaar geldig.

SABAM
Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel
T 02 286 82 11 - F 02 230 05 89
contact@sabam.be
www.sabam.be

SCHOLEN
Kleuter- en lager onderwijs
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Gemeentelijke Basisschool Lauwe Wonderwijzer
Hospitaalstraat 14
8930 Lauwe
T 056 411 472 - F 056 400 938
info@dewonderwijzer.be
www.dewonderwijzer.be

Verlies of diefstal van rijbewijs
Bij beschadiging, niet-gelijkende foto, verlies of diefstal
van een rijbewijs moet je een duplicaat aanvragen. De
aangifte van verlies of diefstal moet eerst bij het politiekantoor gebeuren. De nieuwe aanvraag dient te
gebeuren bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7).

RIOLEN
Voor inlichtingen nopens onderhoud van de openbare straatriolering en verstopte rioolputjes of straatkolken (openbaar rioolnet) kan men terecht bij het
Secretariaat van de Dienst Grondgebiedszaken (zie p.
7). Wie een aansluiting op het openbaar rioolnet
wenst te maken of de wegverharding moet openleggen om een huisaansluiting te herstellen, dient hiervoor een voorafgaande toelating te bekomen bij
dezelfde dienst.

Rioolwaterzuivering
De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in
Menen behandelt het huishoudelijke afvalwater van
Menen, Rekkem, Wevelgem, Wervik, Geluwe en een
deel van Moorsele.
RWZI Menen
Kortrijkstraat 441 - 8930 Menen
T 056 521 990
www.aquafin.be

www.menen.be

Gemeentelijke Basisschool Rekkem Barthel
Moeskroenstraat 525
8930 Rekkem
T 056 414 788 - F 056 426 145
info@barthelschool.be
www.barthelschool.be
GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Futura Vander Merschplein basisonderwijs
René Gombertstraat 1A - 8930 Menen
T 056 51 51 14 55
patsy@futurascholen.be
www.futurascholen.be
Futura Ons Dorp basisonderwijs
Onderwijsplein 10 - 8930 Menen
T 056 51 35 78
carine@futurascholen.be
www.futurascholen.be
Lauwe Ter Molen
Grote Molenstraat 113 - 8930 Lauwe
T 056 413 014 - F 056 423 882
bs.lauwe@g-o.be
www.schooltermolen.be
Futura Tuinwijk
Eikenlaan 25 - 8930 Menen
T 056 512 944
stefanie@futurascholen.be
www.futurascholen.be
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AUTONOOM VRIJ ONDERWIJS
Basisschool 'De Kleine Prins' Vzw Menen
Aug. Debunnestraat 15-17 - 8930 Menen
T 056 532 591 - F 056 532 592
info@dekleineprins.be
www.dekleineprins.be
VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS
Scholengroep Sint-Vincentius
Kasteeldreef 4
8930 Rekkem
T 0474 600 700
benny.tarras@sgstvincentius.be (algemeen directeur)
www.sgstvincentius.be
Buitengewoon Lager Onderwijs Blijdhove
G. Gezellelaan 106 - 8930 Menen
T 056 513 191 - F 056 533 732
directie@buloblijdhove.be
www.bloblijdhove.be
Blijdhove Vrije Basisschool Menen
Guido Gezellelaan 77 - 8930 Menen
T 056 511 001 - F 056 518 683
directie@blijdhove.be
www.blijdhove.be
Blijdhove Vrije Basisschool Binnenhof
Vestigingsplaats 1:
Binnenhof 53 - 8930 Menen
T & F 056 512 905
directie@blijdhove-binnenhof.be
www.vbsbinnenhof.be
Vestigingsplaats 2:
Ch. Cappellestraat 124 - 8930 Menen
T 056 513 686
directie@blijdhove-binnenhof.be
www.blijdhove-binnenhof.be
St.-Jansschool Basisschool
J. & M. Sabbestraat 132 - 8930 Menen
T & F 056 512 890
directie@sint-jansschool.net
www.sint-jansschool.net
Basisschool VLAM Menen
Vlamingenstraat 172 - 8930 Menen
T 056 513 074 - F 056 532 325
directie@basisschoolvlam.be
www.basisschoolvlam.be/
St.-Joris Basisschool
St.Jansmolenstraat 7 - 8930 Menen
T 056 512 889 - F 056 518 160
directie@sint-joris.net
www.sint-joris.net
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Vrije Basisschool 'Ons Kasteeltje'
Kasteeldreef 5 - 8930 Rekkem
T 056 413 593 - F 056 404 717
directie@vbsrekkem.be
www.vbsrekkem.be
Vrije Basisschool ''t Paradijs'
Paradijsstraat 118 - 8930 Rekkem
T & F 056 415 315
directie@vbsrekkem.be
www.vbsrekkem.be
Vrije Basisschool ‘De Stap’
Wevelgemstraat 2a - 8930 Lauwe
T 056 413 497 - F 056 427 063
directie@destap.be
www.destap.be

Secundair onderwijs
GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Futura Vander Merschplein
Vander Merschplein 54 - 8930 Menen
T 056 511 455
kevin@futurascholen.be
www.futurascholen.be
VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS
St. Aloysiuscollege
Grote Markt 13 - 8930 Menen
T 056 511 332 - F 056 519 712
college@sialme.be
www.sialme.be
St. Jorisschool Menen
Fabiolalaan 2 - 8930 Menen
T 056 513 682 - F 056 519 912
info@sint-jorisschool.be
www.sint-jorisschool.be
VTI Sint-Lucas
Vestigingsplaats 1: 2e en 3e graad
Oude Leielaan 15 - 8930 Menen
T 056 511 263 - F 056 519 056 en
Vestigingsplaats 2: 1e graad
Stationsstraat 12b - 8930 Menen
T 056 512 759
info@vtimenen.be
www.vtimenen.be

Volwassenonderwijs
CVO '3 Hofsteden' - Campus Menen
Vander Merschplein 54 - 8930 Menen
T 056 24 18 22 - F 056 24 18 25
inlichtingen@cvo3hofsteden.be
www.cvo3hofsteden.be/
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Kunstonderwijs
Academie voor Beeld, Muziek en Woord - Stad Menen.
www.academiemenen.be

Jongeren vanaf 12 jaar (derde graad) kunnen hun traject starten en/of verder afleggen tot hun 18 jaar binnen de middelbare graad en kunnen kiezen tussen
animatiefilm, architectuuratelier, Beeldatelier.

Academie Beeld & Audiovisuele Kunst
Locaties: Menen| Wervik
Ook volwassenen (vierde graad & specialisatie)
komen aan hun trekken (vanaf 18j of indien competenties van de derde graad bereikt): via Beeldhouwen
& Ruimtelijke Kunst - waar de creaties de ruimte veroveren, Fotokunst - waar men het beeld tracht te vatten, Keramiek - waar een klomp klei diverse vormen
aanneemt, Tekenkunst - waar elk geheim ontrafeld
wordt in een vlak of lijn, Schilderkunst - waar kleur
en materie de vorm tracht te omsluiten, Grafiekkunst
- waar elke druk leidt tot een creatief resultaat.

Bruggestraat 43 - 8930 Menen
beeld@menen.be
T 056 51 32 44
Academie Muziek & Woord

Nieuwe mogelijkheden sedert september 2018:
'Projectatelier' - een atelier waarvan men start vanuit
het gegeven onderwerp/omstandigheid / ... en niet
vanuit de techniek - afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
'Kunst & Cultuur': 2u/week - 3 jaar | Het is een kortlopende 'theoretische opleiding' voor diegene die zich
willen verdiepen in de beeldende kunstgeschiedenis
en cultuur. We leren niet enkel de historische context, maar durven ook dingen in vraag stellen, gaan
op uitstap naar musea en nodigen externe sprekers
uit.
Locatie: Menen

Y. Serruysstraat 42 - 8930 Menen
muziek.woord@menen.be
T 056 51 30 34
AANBOD BEELD & AUDIOVISUELE KUNST
Kinderen vanaf 6 jaar (eerste tot zesde leerjaar - eerste graad & tweede graad) kunnen de wereld van de
beeldende kunsten ontdekken. In Menen kan men
vanaf 8 jaar kiezen tussen 'beeldatelier' (kleien, tekenen, schilderen, fantasie en werken naar waarneming,
...) of animatiefilm (beeldende technieken en werkwijzen in functie van een bewegend beeld - enkel te
Menen).
Locaties: Menen | Lauwe | Rekkem | Wervik |
Geluwe | Kruiseke

www.menen.be

MUZIEK AAN DE ACADEMIE VAN MENEN:
In alles zit muziek. Onze maatschappij loopt over van
ritmes en geluiden. Zowel in de bruisende stad als op
het idyllische platteland is altijd wel ergens een deuntje te horen. Je hoort muziek in het grootwarenhuis,
in het station, in de wachtkamer van de dokter, bij de
kapper... en denk maar aan de honderd en één beltonen van gsm's... Als je goed luistert, hoor je de hele
dag muziek!
De jongsten (6-7j.) ontdekken de muzikale wereld
spelenderwijs in de cursus Klankkriebels tijdens de
eerste graad.
Aan de Academie voor Muziek en Woord van Menen
word je door professionele leerkrachten begeleid bij
het leren bespelen van een instrument. Er is een
waaier aan mogelijkheden, waarin je zeker je favoriete
instrument terugvindt. "Zang" is ook een optie: hier
is je eigen stem het instrument. Je kan kiezen tussen
de richting klassiek of jazz-pop-rock.
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Om een instrument goed te kunnen bespelen, is een
solide basis noodzakelijk: elke leerling volgt daarom
in de tweede graad naast zijn of haar instrumentles
een cursus muziekatelier. Deze cursus vormt dé spil
van elke muziekopleiding. Het vraagt discipline en regelmaat om de muziektaal te leren beheersen, maar
dit leidt tot een plezierige ontdekkingstocht in de wereld van ritmen, klanken en tonen.
In de derde graad wordt er in de cursus Muzieklabo
verder gebouwd op Muziekatelier. Daarnaast kan je
naast je instrument ook vakken volgen zoals groepsmusiceren, begeleidingspraktijk of muziekcreatie.
Vanaf de vierde graad kan je je meer gaan focussen
in een welbepaalde richting, waarbij ofwel het uitvoeren ofwel het creëren van muziek centraal staat. Je
maakt immers de keuze tussen de richting vertolkend
dan wel creërend muzikant.
Voor getalenteerde leerlingen die zich extra willen
vervolmaken op hun instrument in combinatie met
het uitdiepen van het samenspelen in kleine groepen
bestaat er ten slotte ook een kortlopende opleiding
specialisatie..
WOORD AAN DE ACADEMIE VAN MENEN:
6 of 7 jaar en vol energie? Kom dan les volgen in de
cursus domeinoverschrijdende initiatie, Klankkriebels.
Je leert er jezelf uit te drukken met muziek, woorden
én je lichaam.
Je bent 8 en je wil wat meer dan alleen je verhaal vertellen aan je ma of pa, de held zijn van je poppen en
je beer.
Met je eigen spiegelbeeld staan grappen? Dan moet
je absoluut naar de cursus woordatelier komen in de
Academie.
In de lessen leer je hoe je klinkers en medeklinkers
juist moet uitspreken, waar je moet op letten als je
een spreekbeurt geeft, en hoe je moet staan en gaan.
Je doet dat aan de hand van grappige teksten, leuke korte - gedichtjes en zelfgemaakte toneeltjes.
In de derde graad begint de pret pas echt, want dan
kan je starten met woord- en dramastudio. Net zoals
een violist zijn viool heeft, zo heb je als woordkunstenaar of acteur ook een instrument: je lichaam. Hoe
bespeel je dit instrument? Of liever: hoe speel je met
dit instrument zodat je lichaam een LIJF wordt, een
aanwezigheid, iets wat zich beweegt in de ruimte met
anderen of alleen en emoties uitdrukt? En hoe vormt
dit dramatisch instrument één geheel met ons verbaal
instrument: de stem?

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z
Vanaf de vierde graad krijg je meerdere keuzemogelijkheden. Je kiest hier voor woordtheater, toneel of
vertellen en presenteren.
VOOR ALLE LEEFTIJDEN…
Je kan in onze academie reeds op zeer jonge leeftijd
terecht. Vanaf 6 jaar kan je instappen in de eerste
graad. Er zijn twee instapmogelijkheden: één voor jongeren (tot 15 jaar), en één voor volwassenen (vanaf
15 jaar). Onderwijs in de academie wordt vaak gezien
als onderwijs dat parallel loopt met de lagere en middelbare school, maar je kan dus wel degelijk als volwassene beginnen aan deze opleiding, ook als je de
schoolbanken al lang vaarwel hebt gezegd... Levenslang leren dus!

Onderwijs begeleiding
CENTRUM VOOR LEERLINGEN
BEGELEIDING (CLB)
Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst
waarop leerlingen, ouders en school een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.Voor informatie over alle onderwijszaken, problemen op/met
school, leermoeilijkheden, hulp bij studiekeuzen, vragen
over studieaanpak, avondonderwijs, deeltijds onderwijs,
buitengewoon onderwijs, leerplicht, bijscholing, vorming, faalangst bij examen, kan je daar terecht.
Tevens kan je informatie verkrijgen over studietoelagen, studiebeursstichtingen, centrale examencommissie hoger secundair en universitair onderwijs.
Het CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:
• het leren en studeren;
• de onderwijsloopbaan;
• de preventieve gezondheidszorg;
• het psychisch en sociaal functioneren.
Vrij CLB Leieland
Oude Leielaan 83a - 8930 Menen
T 056 237 250 - F 056 237 258
info@clbleieland.be
www.clbleieland.be
Maandag 8u30 - 12u en 13u15 - 18u30
Dinsdag t.e.m. vrijdag 8u30 - 12u en 13u15 - 16u30
CLB Mandel & Leie
Ontvoogdingsstraat 32- 8930 Menen
T 056 225 661
info@clbmandelenleie.be
www.clbkortrijk.be
Staat in voor het begeleiden van:
• Scholen van het gemeenschapsonderwijs Menen
- Wervik;
• Gemeentescholen Wonderwijzer Lauwe en Barthel Rekkem.
Maandag t.e.m. vrijdag 8u30 - 12u en 13u - 16u30
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Kunstonderwijs
(zie p. 42)

Onderwijsopbouwwerk
Voor wie?
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders
Wat?
• Speel-o-theek “de Speelkoffer”
Alle kinderen die in Menen wonen of school
lopen, kunnen lid worden van de speel-o-theek.
Ook leerkrachten en hulpverleners kunnen er terecht. In de rekken staan een 1000-tal stukken
speelgoed. De speel-o-theek is open op woensdag
van 16u tot 18u en op vrijdag van 13u30 tot 18u.
• De Babbeldoos
In “De Babbeldoos” kunnen kinderen uit het eerste leerjaar terecht die een extra duwtje kunnen
gebruiken in het leren van de Nederlandse taal.
Op woensdag- of vrijdagnamiddag oefenen ze het
Nederlands in op een speelse manier.
• De moedergroep
Moeders van schoolgaande kinderen die vragen
hebben in verband met opvoeding, ontwikkeling
en onderwijs, kunnen terecht in de moedergroep.
• Zomerscholen “Vakantiebabbels”
Het project “Vakantiebabbels” is er voor anderstalige kinderen (tussen 6 en 8 jaar). Zij krijgen gedurende 2 à 3 weken de kans om op een speelse en
creatieve manier Nederlands te leren. In de voormiddag krijgen de kinderen en jongeren les, in de
namiddag worden er spelletjes gespeeld, gesport,
geknutseld … in de namiddag gaan de kinderen met
hun groep naar de speelpleinwerking waar zij verder met andere kinderen kunnen spelen.
Spreek erover met de juf of meester van je kindje
als je denkt dat dit voor hem of haar een goed
idee zou zijn. De school zal je dan de nodige informatie geven.
CAW Zuid-West-Vlaanderen
Koningstraat 32 - 8930 Menen
T 056 514 413

Studietoelagen
Aanvragen bij voorkeur aangetekend te versturen.
Aanvragen kunnen ook online via aanvraagformulier.
Provincie West-Vlaanderen
Afdeling studietoelagen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 41
8200 Brugge
www.studietoelagen.be
studietoelagen@vlaanderen.be

www.menen.be

SOCIAAL WOONKREDIET
Hypothecaire leningen voor aankopen, bouwen en
verbouwen zonder inkomstenbeperking.
De Meiboom - Voor Ons Volk nv
Ieperstraat 19 - 8930 Menen
T 056 314 138 - F 056 314 139
info@demeiboom-vooronsvolk.be
www.demeiboom-vooronsvolk.be

SOCIALE ECONOMIE
VZW Veerkracht 4
Veerkracht4 is een sociaal economiebedrijf dat een
100-tal mensen tewerkstelt in diverse arbeidsvormen. Ontstaan vanuit het welzijnswerk is Veerkracht4
in de loop van de jaren geëvolueerd naar een evenwicht tussen sociaal engagement en een bedrijfsmatige aanpak.
De missie was en is nog steeds het verhogen van de
participatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt
Om deze missie gestalte te geven ontwikkelde Veerkracht4 een waaier van activiteiten.
Veerkracht 4
Kazernestraat 7/11 - 8930 Menen
tel:056 52 80 80
info@veerkracht4.be

Arbeidszorgcentrum Travo
AC Travo is een project van beschut wonen Eigen
Woonst vzw.
Mensen met een persoon- en maatschappijgebonden
problemen die momenteel geen regulier of beschut
werken aankunnen en/of er niet toe komen hun dagbesteding in te vullen en te structureren, kunnen terecht bij AC Travo.
Aanbod:
• Aanbieden van gestructureerde en zinvolle daginvulling
• Sociaal contact stimuleren
• Creëren van aangepast werk op maat
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•

Trainen van arbeidsattitudes met het oog op
doorstroming naar beschut of regulier werken.

Activiteiten: industriële activiteiten (verpakken, etiketteren, mailings,…)
AC Travo (Eigen Woonst vzw)
actravo@eigenwoonst.be
T 056 518 861
Wervikstraat 73 - 8930 Menen

Maatwerkbedrijf ’t Veer vzw
’t Veer wil zoveel mogelijk tewerkstelling genereren
voor risicogroepen die moeilijk terecht kunnen op
de reguliere arbeidsmarkt. ’t Veer richt zich in eerste
plaats tot personen met een handicap met een goedkeuring beschut werken van VDAB (of VAPH), maar
ook tot langdurig werklozen.
‘t Veer vzw biedt aangepaste tewerkstelling in een industriële omgeving met verschillende activiteiten:
• Recyclage
• Confectie
• Metaalbewerking
• Houtbewerking
• Assemblage
• Staalborden
• Handling
Verder ook:
• Enclavewerking in diverse bedrijven
• Strijkwerk: strijken met dienstencheques voor
particulieren
’t Veer vzw
Industrielaan 32 - 8930 Menen
T 056 510 640
info@bw-tveer.be
www.tveer.com

SPORT
Sportdienst
Burgers kunnen bij de Sportdienst terecht voor alle
info omtrent het sportaanbod in de stad en voor het
reserveren van sportinfrastructuur.
Daarnaast stelt de Sportdienst haar sportinfrastructuur ter beschikking aan haar vaste partner Tsjaka die
sportkampen organiseert in groot Menen voor jongeren van 3 -13 jaar tijdens alle schoolvakanties (met
uitzondering van de kerstvakantie).
Meer info kan je vinden op www.tsjaka.be
Ook heeft de Sportdienst een eigen sportaanbod tijdens het jaar.

www.menen.be

Dit bestaat oa. uit een jaarlijkse stadsloop, een uurtje
per week omnisport voor dames, jaarlijks 2 start to
run sessies, sportactiviteiten voor senioren (petanquetornooi, sportdag,…) en sportactiviteiten voor
mensen met een beperking.
Meer info: Sportdienst (zie p. 8)

Stedelijke sportinfrastructuur
Voor alle info omtrent stedelijke sportinfrastructuur
kan je terecht bij de sportdienst op het nummer
T 056 529 490
Sporthal Badhuis
Sluizenkaai 75 - 8930 Menen
Grote sportzaal, overdekte petanqueterreinen, petanqueterreinen buiten
Park Ter Walle Menen
J & M Sabbestraat 163a - 8930 Menen
Krachtbalvelden
Sportcentrum Vauban Menen
Waalvest - 8930 Menen
Grote sportzaal, atletiekpiste en voetbalvelden
Sportcentrum E.Vandemoortele
Dronckaertstraat - 8930 Lauwe
Voetbalvelden, zaal voor tafeltennis
Sportcentrum Ter Leie Lauwe
Hospitaalstraat - 8930 Lauwe
T 056 415 435 - GSM 0472 292 205
Voetbalvelden, petanqueterreinen buiten, grote sportzaal , turnzaal, danszaal
Sportcentrum Ter Steenlandt Rekkem
Lauwestraat - 8930 Rekkem
T 056 422 600 - GSM 0472 459 042
Grote sportzaal, voetbalterrein, krachtbalvelden, petanqueterreinen binnen en petanqueterreinen buiten
Boogschuttersstand
Zwemkomstraat - 8930 Menen

STADSARCHIEF
Alle documenten afkomstig van het stadsbestuur, en
die van belang geacht worden voor de geschiedenis
van de stad, worden bewaard, geïnventariseerd en
voor het publiek toegankelijk gemaakt in het stadsarchief.
De inventaris van ons archief bevindt zich sinds kort
online.
U surft hiervoor naar www.west-vlaanderen.be/probat
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TERRASSEN

TOERISME

De aanvragen voor het plaatsen van terrassen voor
drankgelegenheden moeten
gericht worden aan de dienst Grondgebiedszaken (zie
p. 7). De aanvraag moet driejaarlijks hernieuwd worden. Het terrassen- seizoen begint op 1 maart en eindigt op 30 november.

Fiets- en wandelroutes

TELEDIENST
Teledienst vzw is een autonome vrijwilligersorganisatie, die aanvullende en ondersteunende hulp aanbiedt
ten behoeve van zieken, bejaarden en kansarmen uit
de regio Menen. Deze hulp kadert vooral binnen de
thuiszorg. Het hulpaanbod bestaat o.m. uit vervoer,
gezelschap houden, nachtwaak, het aanbieden van een
alarmapparaat, boodschappen doen, enz. In Televestiaire verkopen wij bruikbare tweedehandse kledij
tegen zeer lage prijzen, vooral aan mensen met een
beperkt inkomen.Wie zelf wil meewerken als vrijwilliger kan contact opnemen met Teledienst.

De brochures van verschillende fiets- en wandelroutes zijn beschikbaar bij de Dienst Toerisme.

Gidsbeurt
Een verkenning van de oude grensstad Menen, onder
leiding van een stadsgids, is een onvergetelijke gebeurtenis. We bieden een brede waaier aan mogelijkheden, aangepast aan iedere groep.
Voor meer inlichtingen en reservatie: dienst Toerisme
(zie p. 8).

Monumenten en
bezienswaardigheden
Belfort en Beiaard, Grote Markt

Stationsstraat 88 - 8930 Menen
T 056 512 888
Bereikbaar: maandag tot vrijdag: van 9:00 tot 12:00 u.
woensdagnamiddag: van 14:00 tot 17:00 uur
Televestiaire
Stationsstraat 88 - 8930 Menen
T 056 519 077
Bereikbaar: maandag, woensdag en vrijdag van 14:30
tot 17:00 uur.

THUISZORG
Huishoudelijke hulp aan personen of gezinnen die wegens ziekte, kinderlast of ouderdom een aantal taken
niet alleen aankunnen. Contacteer jouw mutualiteit
(zie p. 54). De meeste ziekenfondsen organiseren gezins- en bejaardenhulp.
Onafhankelijke Dienst voor Thuiszorg
Familiezorg West-Vlaanderen
H. Geeststraat 11- 8500 Kortrijk
T 056 201 548 - F 056 258 747
kortrijk@familiezorg-wvl.be
Netwerk Palliatieve Zorg
Zuid-West-Vlaanderen
Reepkaai 4 - 8500 Kortrijk
T 056 636 950
zuidwestvlaanderen@palnet.be
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Het belfort van Menen werd gebouwd tegen het
stadhuis. Het kende een bewogen geschiedenis. In
1574 werd de eerste steen gelegd van de toren, op
basis van plannen van de Gentse meester-steenhouwer en architect Bartholomeus Dhaese. Het belfort
is 33 meter hoog en bezit een mooie beiaard. Boven
geniet je van een wijds zicht op stad en streek. In
1999 werd het belfort van Menen ingeschreven op
de lijst van werelderfgoed van de UNESCO. Dit betekent een erkenning van de uitzonderlijke universele
waarde van een culturele site die bescherming verdient in het belang van heel de mensheid. Belforten
symboliseren van de middeleeuwen tot op heden de
diepmenselijke drang naar vrijheid en democratie.
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De Leie

De “golden river” snijdt Menen in twee delen en
speelt al eeuwen lang een vitale rol in de geschiedenis
van de stad. In vervlogen tijden vormde de rivier het
tafereel van een intensieve smokkel. Er werd een
Leie-eiland gecreëerd, met een kleine jachthaven. Via
de oude sluizen kan men wandelen naar dit nieuwe
parkgebied. In de maanden juli en augustus zijn er
boottochten op de Leie.
Duitse Militaire begraafplaats en Kapel,
Groenestraat

Kazematten Bastion Blekerij,
Oude Leielaan-Sluizenkaai

Kazematten zijn (ondergrondse) bomvrije, gewelfde
ruimtes die deel uitmaakten van de stadsversterkingen. Ze werden gebruikt voor militaire doeleinden als
bewaarplaats voor munitie en levensmiddelen of als
schuilplaats voor soldaten en geschut. De gewelfde
ruimtes staan met elkaar in verbinding via manshoge
doorgangen. De kazematten dateren uit de Hollandse
periode (1815-1830) en werden opgetrokken op de
vestingen aangelegd door Vauban onder Lodewijk XIV
(1679-1689).
Molen De Goede Hoop, Kortrijkstraat

48.049 Duitse militairen uit de Eerste Wereldoorlog
liggen op het ‘Deutscher Soldatenfriedhof 1914-1918’
begraven. De begraafplaats is een oase van rust omgeven door een waardevol landschappelijk gebied. Bij
het binnenkomen heeft men een mooi overzicht op
de dodenakker. Het terrein is bezaaid met arduinen
stenen. Elke steen vermeldt 20 namen.Tussen de lang
uitgestrekte rijen rijzen hier en daar kleine kruisen
van lavasteen uit de grond. De grafakker is omgeven
door eiken, kastanjebomen en ligusters.Vanuit de toegang loopt een geplaveide weg naar de achthoekige,
robuuste herdenkingskapel temidden van het plantsoen.

www.menen.be

Deze stellingmolen van rond 1798 is een van de oudste stenen molens van West-Vlaanderen. Sinds de restauratie van 1994-1995 is hij opnieuw maalvaardig. De
korenmolen heeft een gaanderij van ijzeren traliewerk en werd oorspronkelijk gebruikt als olieslagerij.
De molen heeft vijf zolders: de meel-, de lui-, de kap, de stapel- en de steenzolder. De molen bleef in gebruik tot in 1946 en werd in 1981 aangekocht door
de stad Menen. In de molen bevindt zich een permanente tentoonstelling over het West-Vlaamse molenpatrimonium.
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Sint-Vedastuskerk, Rijselstraat

De huidige Sint-Bavokerk te Lauwe werd anno 18771879 in neogotische stijl opgetrokken. In de kerk zijn
vier altaren terug te vinden: het hoogaltaar van patroon Sint-Bavo, de altaren van Onze-Lieve-Vrouw,
van de Heilge Obertus en van de Heilige Barbara. In
2000 werd het interieur van de kerk volledig vernieuwd. Op de parking naast de kerk bevindt zich het
oorlogsmonument ter ere van de slachtoffers uit de
Eerste Wereldoorlog.
Sint-Niklaaskerk, Rekkem
De kerk is de hoofdkerk van de stad. Op deze plaats
stond al in 1087 een kerk. De onderbouw van de
toren stamt uit 1454. De huidige neoclassicistische
decanale kerk dateert uit 1821. Bezoekers kunnen in
het mooie interieur van de kerk enkele opvallende
kunstschatten bewonderen: houtsculpturen (o.a. een
beeldje van Sint-Jan), gesculpteerd meubilair (bidbank
en koorgestoelte) en schilderijen (Sint-Vedastus verjaagt de beer bij Arras en O.L.Vrouw met kind).

De romaanse Sint-Niklaaskerk te Rekkem dateert uit
de 12de eeuw. De romaanse toren en het transept
zijn de oudste overblijvende gedeelten. Het schip met
drie beuken werd in 1658-1660 opnieuw opgebouwd
na een brand. De kerk werd door het geschut van Engelse en Duitse obussen in 1918 beschadigd. Later, in
1939 werd de kerk als monument gerangschikt. Dat
bleek een zegen voor het gebouw. Na de Tweede Wereldoorlog besliste de Rekkemse gemeenteraad, in
december 1946, om het kerkgebouw in ere te herstellen.
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Stadhuis, Grote Markt
Het statige, classicistische stadhuis dateert uit 1782.
Om de werking van de stedelijke diensten te optimaliseren opteerde het stadsbestuur ervoor om dat
stadhuis te renoveren en gedeeltelijk te herbouwen.
De werken begonnen in 2005 en werden eind 2007
afgerond. Het historische karakter van het stadhuis
kwam tijdens de werken niet in gevaar, daar het gebouw a.d.h.v. zachte restauratie vernieuwd werd.
Stadsmuseum ’t Schippershof, Rijselstraat
In deze voormalige zeventiende eeuwse herberg, de
laatste getuige van het ontstaan van de stad als handelscentrum aan de kruising van de Leie met de weg
Brugge-Rijsel, is het stadsmuseum ondergebracht. De
legaten van Georges Dobbels (beelden) en van
Yvonne Serruys (schilderijen en beelden) vormen de
basis van de collectie. De belangrijkste episodes uit
de geschiedenis van de stad Menen worden visueel
voorgesteld aan de hand van kaarten, documenten,
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maquettes, foto’s en voorwerpen.
Er worden ook regelmatig wisseltentoonstellingen
gehouden

Ontdek menen op jouw GSM

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten,
Bruggestraat
Het grote herenhuis met inrijpoort werd ca. 1890 opgetrokken als brouwershuis.
Achter de neorenaissance gevel vormen de monumentale traphal en prachtige salons een gaaf bewaard
geheel. Bezoek mogelijk onder leiding van een stadsgids.
Stedelijke begraafplaats, Zandputstraat

De Stedelijke begraafplaats werd aangelegd in 1806.
Je kan er de geschiedenis van Menen in de laatste 100
jaar reconstrueren a.d.h.v. de graven van belangrijke
figuren. Het Provinciaal Mausoleum van de Politieke
Gevangenen is eveneens een blikvanger. Daarnaast
bevinden zich op de Stedelijke Begraafplaats nog een
aantal graven van de Commonwealth War Graves
Commission.
Het voormalige gemeentehuis, Lauwe
Het voormalige gemeentehuis van Lauwe staat op de
hoek van de Lauweplaats en de Schoolstraat. Het gebouw werd in 1929 opgetrokken naar een ontwerp
van de Doornikse architect A. Ladavid. De decoratief
uitgewerkte, eclectische lijstgevel bestaat uit gele baksteen op een arduinen sokkel. De smeedijzeren balustrade op het bordes wordt gemarkeerd door
pilasters met twee leeuwenfiguren. In het interieur
verwijzen verschillende elementen nog naar de productie van vlas, een nijverheid die belangrijk was voor
de Leiestreek. In 2005 werd het gemeentehuis beschermd als monument.

www.menen.be

De stad Menen beschikt over een systeem van informatieverstrekking via uw eigen gsm. Het systeem is
24u op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk. Je krijgt directe informatie over 20 bezienswaardigheden via
een eenvoudig telefoontje naar het nummer
02 255 50 92.
Daarna druk je op het nummer van de bezienswaardigheid (vb. 1 = stadhuis) en op hekje. Onmiddellijk
volgt 1,5 à 2 minuten uitleg over het monument
waarvoor je staat.
Je betaalt slechts de gesprekskost die je normaal betaalt voor een gesprek met een vast nummer (geen
betaalnummer).
Dezelfde informatie is ter beschikking in het Frans (T
02 255 50 91) en in het Engels (T 02 255 50 93).
Dit systeem kwam tot stand met de medewerking
van de provincie West-Vlaanderen in het kader van
een Interreg project.
Aan de 20 bezienswaardigheden hangen referentiebordjes met een woordje uitleg. Ter ondersteuning
werd ook een folder gemaakt waarin alles nog eens
haarscherp uit de doeken wordt gedaan en de 20 locaties op een plannetje zijn aangeduid.
Meer info: dienst Toerisme (zie p. 8).

TOMBOLA’S, COLLECTEN
EN LOTERIJEN
Het organiseren van collecten, tombola's of loterijen
wordt enkel toegestaan voor een liefdadig en/of artistiek doel, of voor doeleinden van openbaar nut.
Indien de lotenverkoop of de collecte beperkt blijft
tot het grondgebied van de gemeente dient een toelating aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Bij tombola’s is verkoop is beperkt tot het grondgebied van de stad en een machtiging/vergunning is altijd
nodig. Aanvraag via de dienst evenementen.
Meer info: dienst Evenementen (zie p. 7)
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UIT IN MENEN
Vrijetijdsbesteding is belangrijker dan ooit. En het
aanbod is eveneens groter dan ooit. Stad Menen
maakt ten volle gebruik van de UiTdatabank, een online databank waarin elke vereniging, buurtinitiatief of
vriendenkring zijn activiteiten en evenementen zelf
kan beheren. Alle Menense verenigingen worden actief ondersteund om hun aanbod zo wijd mogelijk bekend te maken via deze databank.
De ingegeven activiteiten worden verspreid via de
nieuwsbrief en de website en er wordt ook maandelijks een selectie gemaakt voor de Uit in Menen
agenda in de Leiedraad.
www.uitdatabank.be (ingave en beheer)
www.uitinmenen.be (Uitkalender: resultaat van de
invoer)

UITPAS
UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen wil genieten van
vrije tijd zoals cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor leuke voordelen.
Meer info: www.uitinzuidwest.be

UITTREKSEL UIT HET
STRAFREGISTER
Op een uittreksel uit het strafregister staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. Dit uittreksel moet dienen voor het uitoefenen van een
activiteit die niet onder opvoeding, psychomedischesociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van
minderjarigen valt. Indien dit wel het geval is dient
men model 2 aan te vragen.
Het uittreksel kan ook via het digitaal loket op de
website worden aangevraagd.

VEILIG HUIS
Buurtinformatienetwerk (BIN)
Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers uit een bepaald gebied, onder
leiding van een coördinator. De coördinator is iemand
uit de buurt, maar behoort niet tot de politiediensten.
De lokale politie verbindt er zich toe dringende en
preventieve berichten betreffende misdrijven en criminaliteit aan de leden van het BIN te sturen.Via een
sms en e-mailbericht wordt zeer snel dringende informatie verspreid.

www.menen.be

Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van de veiligheid. Het bevordert de sociale controle en vormt tevens een ideaal platform om
preventieve informatie door te geven.
Meer info op www.buurtinformatienetwerken.be

Inbraakpreventie
Inwoners van Menen, Lauwe of Rekkem die aan inbraakpreventie doen, kunnen hiervoor een aanmoedigingspremie krijgen. Deze premie bedraagt 25% (op de
som zonder BTW) van de kosten gedaan voor de aankoop en/of installatie van inbraakvertragende beveiligingsmaatregelen met een maximum van € 250 per
woning of winkel (bewoond). Deze premie is enkel te
verkrijgen voor mechanische beveiliging van gevel-openingen, dus geen alarmsystemen en camera’s.
Meer info bij de Dienst Veiligheid en Samenleven of
de Politiezone Grensleie (zie p. 21).
Voor meer info betreffende belastingvermindering
voor de beveiliging van woningen en de verhoogde
fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen kan je terecht op:
www.besafe.be

Onbewaakte woonst
Inwoners die met vakantie gaan kunnen bij de politie
tijdelijk toezicht op hun woning vragen (vakantietoezicht).Aanvragen bij de Politiezone Grensleie (zie p. 21).

VERHUIZEN
Adreswijziging
De aangifte van adreswijziging gebeurt in de gemeente van de nieuwe woonplaats binnen de 8 dagen
na de verhuis door een meerderjarige. De eigenlijke
inschrijving (met aanpassing van de elektronische
identiteitskaart) gebeurt na controle door de wijkagent. Het attest kan ook via het digitaal loket op de
website worden aangevraagd.

Verklaring van wettelijke
samenwoning
Burgers die ongehuwd samenwonen, kunnen dit een
wettelijk karakter geven d.m.v. een samenwoningsregistratie. Hiertoe dien je een verklaring af te leggen
tot wettelijke samenwoning bij ambtenaar Burgerlijke
Stand van jouw woonplaats. Elke verklaring van wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer één van de contracterende partijen
huwt of overlijdt. Beëindiging in onderlinge overeenstemming gebeurt door middel van een schriftelijke
verklaring bij de ambtenaar van de Burgerzaken (zie
p. 7) van de gemeente waar minstens één van beiden
ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
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VERKIEZINGEN
Gemeentelijke en provinciale verkiezingen vinden
plaats om de 6 jaar, parlementaire verkiezingen normaal om de 5 jaar en Europese verkiezingen om de 5
jaar. Men is kiesgerechtigd aan de leeftijd van 18 jaar.
Voor alle inlichtingen kan je terecht bij de dienst Burgerzaken (zie p. 7).

VOORNAAMSVERANDERING
Om een voornaam te veranderen is er een Ministerieel Besluit nodig. De betrokkene of zijn wettelijke
vertegenwoordiger dient het schriftelijke en gemotiveerde verzoek in bij de minister van Justitie. De minister kan de voornaamsverandering toestaan indien
de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot
verwarring en de verzoeker of derden niet kunnen
schaden.
Federale Overheidsdienst Justitie Dienst Naamwijzigingen
Waterloolaan 115 -1000 Brussel
T 02 542 67 03

VORMING EN CURSUSSEN
Beroepsopleiding via de VDAB
Werkzoekenden en werknemers kunnen een nieuw
beroep aanleren of extra competenties verwerven via
een beroepsopleiding om de kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.
Voor werknemers is de opleiding betalend (maar er
kan gebruik gemaakt worden van opleidingcheques),
voor werkzoekenden is ze gratis. Voor sommige opleidingen moet er echter voldaan worden aan bepaalde toelatingsvoorwaarden en/of moet een
testprocedure doorlopen worden. Inlichtingen en inschrijvingen bij de VDAB (zie p. 52).

Syntra-opleidingen
Syntra is een instelling die beroepsgerichte opleidingen organiseert in verschillende vormen: de beroepen- of ondernemersopleidingen, de voltijdse
dagopleidingen en de eerder kortdurende opleidingen.
Meer informatie op www.syntrawest.be
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Volwassenonderwijs
CVO '3 Hofsteden' - Campus Menen
Vander Merschplein 54 - 8930 Menen
T 056 24 18 22 - F 056 24 18 25
inlichtingen@cvo3hofsteden.be
www.cvo3hofsteden.be
Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 - 8930 Menen
T 056 515 891 - F 056 314 940
info@ccdesteiger.be
www.ccdesteiger.be

VREEMDELINGEN
Aankomst in belgië (tijdelijk verblijf)
De niet-burgers van de Europese Unie dienen binnen
de 3 werkdagen hun aanwezigheid te melden bij de
gemeente, de burgers van de Unie dienen dit te doen
binnen de 10 werkdagen bij de dienst Burgerzaken
(zie p. 7).

Arbeidskaart
De arbeidskaart is bestemd voor personen komende
uit landen die niet tot de Europese Unie/Europese
Economische Ruimte behoren en die in loonverband
werken.
De gezinsherenigers met Belg of EU/EER-onderdanen
zijn vrijgesteld van een arbeidskaart om arbeid in
loondienst uit te oefenen. Deze kaart kan aangevraagd worden bij de VDAB (zie p. 52).

Beroepskaart
De beroepskaart is bestemd voor personen komende uit landen die niet tot de Europese Unie / Europese Economische Ruimte behoren en die een
zelfstandig beroep wensen uit te oefenen. De in België
erkende vluchtelingen, ingeschreven in het vreemdelingenregister met een Bewijs van Inschrijving in het
Vreemdelingenregister of in het bevolkingsregister,
zijn vrijgesteld van de beroepskaart.

Agentschap integratie en inburgering
Woon je pas in Vlaanderen, of woon je hier al iets langer maar ben je niet in België geboren?
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Het onthaalbureau Inburgering biedt je:
• doorwijzing naar een cursus Nederlands niveau 1
tot en met niveau 6. Nederlandse lessen zijn gratis
maar om Nederlands te leren, heb je boeken
nodig. Deze boeken moet je zelf betalen.
• een cursus over het leven in Vlaanderen. Je leert
over werken, wonen, school, rechten en plichten.
Je kan de cursus volgen in je eigen taal of in een
andere taal die je begrijpt.
• begeleiding bij het zoeken naar werk of een opleiding.
• informatie over sport, cultuur en vrije tijd.
Je volgt de cursussen die je nodig hebt om je snel
thuis te voelen in Menen. Samen met de trajectbegeleider van het onthaalbureau zet je dat in een contract. Volg je goed de afspraken van je contract, dan
krijg je een inburgeringsattest. Dit attest heb je bijvoorbeeld nodig bij je aanvraag van de Belgische nationaliteit.
Let op! Vaak is deze cursus voor jou verplicht. Je zal
een uitnodiging krijgen van de dienst Inburgering om
bij hen langs te gaan. Indien je niet langs gaat, zal je
een boete krijgen.
Dit kan op de volgende momenten:
Donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
in LDC Allegro
Volkslaan 302 - 8930 Menen
(+32) (0)495 366 266
(+32) (0)56 324 486
www.inburgering.be
Meer informatie nodig:
Agentschap Integratie en Inburgering
President Kennedypark 30 - 8500 Kortrijk
056 32 44 86
kortrijk@integratie-inburgering.be
www.integratie-inburgering.be

Legaal verblijf in belgië
Om legaal in België te verblijven dien je in het bezit
te zijn van een geldige verblijfsvergunning en een geldig nationaal identiteitsbewijs. Een geldig nationaal
identiteitsbewijs kan je aanvragen bij de diplomatieke
vertegenwoordiger van jouw consulaat of ambassade
in België.

Nederlands leren
Wil je Nederlands leren? Dat kan! Menen bevindt
zich in het Nederlandstalig taalgebied en Nederlands
is er de voertaal. Bij openbare diensten zoals stad en
OCMW zal men je dan ook in het Nederlands aanspreken. Ook de brieven die je zal ontvangen, zijn in
het Nederlands geschreven. De volgende diensten
helpen je om de Nederlandse taal te leren.

www.menen.be

NEDERLANDS LEREN
Contactpunt Menen
kortrijk@integratie-inburgering.be
056 32 44 86
Openingsuren Inburgering
Donderdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur
Locatie
Lokaal Dienstencentrum Allegro
Volkslaan 302 - 8930 Menen

Verblijfsvergunningen
Iedere vreemdeling, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die
ingeschreven is in het wachtregister, het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister moet in het
bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.
Deze kan aangevraagd worden op de dienst vreemdelingenzaken. Gelieve voor hernieuwing van jouw
verblijfskaart, je aan te bieden op de dienst vreemdelingenzaken, met 1 foto en € 7, in de laatste maand
voor de vervaldatum.
Bij verlies of diefstal van jouw verblijfsvergunning dien
je onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten.
Hiertoe dien je 2 foto’s mee te nemen. Ingeval je de
verloren of gestolen kaart terugvindt, moet je je onmiddellijk aanmelden bij de dienst vreemdelingenzaken.

WERKEN
VDAB Menen
VDAB is er voor werkzoekenden, werknemers én
werkgevers. Door te bemiddelen wil VDAB zoveel
mogelijk werkzoekenden aan een job helpen en zoveel mogelijk vacatures invullen. Om de talenten van
de werkzoekenden maximaal te ontwikkelen, biedt
VDAB uitstekende opleidingen aan, zowel in de eigen
VDAB-opleidingscentra als via werkplekleren in bedrijven. Ook mensen die aan het werk zijn, wil VDAB
via begeleiding, advies, informatie en opleiding stimuleren om het beste te halen uit hun loopbaan.
Wie zich wil inschrijven als werkzoekende, een opleiding wil aanvragen, een attest nodig heeft of een informatievraag heeft, kan terecht op: - www.vdab.be
of -bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700 tussen
8.00 uur en 19.00 uur of -zich aanmelden bij VDAB
Kortrijk in de Lekkerbeetstraat 5-7 elke voormiddag
van 8.30 u tot 12 u.
Wie een NMBS-attest nodig heeft voor vermindering
prijs treinticket in functie van een sollicitatie, mailt
naar wwkortrijk@vdab.be of belt naar 056 26 67 60.
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VDAB Menen is gespecialiseerd in het werken met
werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkzoekenden worden na doorverwijzing op afspraak uitgenodigd.

RVA
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Werkloosheidsbureau) heeft als opdracht de werkloosheidsreglementering toe te passen (vaststellen van het recht
op uitkeringen, controle, …) en is eveneens verantwoordelijk voor het toekennen van brugpensioenen
en loopbaanonderbrekingen.
RVA - Werkloosheidsbureau
Marksesteenweg 5 - 8500 Kortrijk
T 056 241 741

Schoolverlaters
Elke persoon die zijn studies heeft beëindigd of stopgezet, moet zich zo snel mogelijk aanmelden in de lokale werkwinkel. Een schoolverlater heeft niet
onmiddellijk recht op een uitkering, maar moet eerst
een wachttijd doorlopen. Vanaf het moment van de
inschrijving begint de wachttijd te lopen. Men moet
ook ingeschreven zijn opdat de ouders verder kinderbijslag zouden kunnen ontvangen. Indien men tijdens de wachttijd geen werk vindt, dan kan er een
trajectbegeleiding opgestart worden. Het is belangrijk
om bij deze inschrijving steeds contact op te nemen
met de lokale Werkwinkel. Daar krijgt men meer informatie en nodige documenten mee.

Tewerkstellingsmaatregelen
Klanten kunnen in aanmerking komen voor een bepaalde tewerkstellingsmaatregel. Dit zijn loonkostverlagende maatregelen: voordelen en premies met als
doel de tewerkstelling te bevorderen. Naargelang de
tewerkstellingsmaatregel zijn er bepaalde criteria
vastgelegd. Klanten die voldoen aan deze criteria, kunnen in de Werkwinkel terecht voor de aanvraag.
Meer info over tewerkstellingsmaatregelen vind je
op www.aandeslag.be

Werken bij stad en OCMW
Op de personeelsdienst kan je inlichtingen krijgen
over vacatures en selectieprocedures bij het stadsen OCMW-bestuur. Abonneer u op de nieuwsbrief
vacatures via www.menen.be/vacatures waarin alle
selectieprocedure worden aangekondigd. Alle vacatures staan ook op de website.
Meer info: personeelsdienst (zie p. 7)

www.menen.be

Werknemersorganisaties
ABVV
Aug. Debunnestraat 49-51 - 8930 Menen
T 056 511 237
menen.wlh@abvv-wvl.be
www.abvv-wvl.be
ACLVB
(Secretariaat Zuid-West-Vlaanderen)
Bruggestraat 2 - 8930 Menen
T 056 511 240
menen@aclvb.be
www.aclvb.be
ACV
Grote Markt 25 - 8930 Menen
T 051 235 800
Dienstencentrum.Menen@acv-csc.be
www.acv-online.be
Naast een heleboel andere opdrachten in het kader
van de belangenverdediging van werknemers, heeft
een vakbond ook als taak de werkloosheidsuitkeringen uit te betalen aan zijn werkloze leden.
Men is echter niet verplicht om zich in te schrijven
bij een vakbond om een werkloosheidsuitkering te
kunnen krijgen. In dit geval dient men zich in te schrijven in de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(HVW), die dan het stempelgeld zal uitbetalen.
HVW
Doorniksestraat 67 - 8500 Kortrijk
T 056 221 434
info.kortrijk@hvw.fgov.be

WOONZORGCENTRA
Openbare woonzorgcentra van het
OCMW menen
Info en aanvragen via de Sociale dienst thuis- en ouderenzorg of via het onthaal van de verschillende
Woonzorgcentra.
Volkslaan 302 - 8930 Menen
T 056 527 262
Woonzorgcentrum en centrum voor
kortverblijf Andante en Ceres
Een gemotiveerde ploeg gekwalificeerde en ondersteunende medewerkers staat in voor de woon-, leefen zorgkwaliteit. We willen een open huis zijn met
aandacht voor vrijheid en zelfstandigheid, waar we
ieder mens respecteren en aanvaarden als uniek persoon met een eigen levensgeschiedenis en overtuiging. WZC Andante staat open voor 180 ouderen
(65+) die niet meer thuis kunnen wonen omwille van
fysische en/of psychische beperkingen en waarbij de
zorgformules thuiszorg en mantelzorg niet meer de
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gepaste oplossing kunnen bieden. WZC Ceres beschikt over 90 woongelegenheden.
Daarnaast beschikt het WZC Andante over 6 kortverblijfkamers en WZC Ceres over 3 kortverblijfkamers. Deze staan open voor thuiswonende ouderen
(65+) die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben.
WZC Andante
Volkslaan 300 - 8930 Menen
T 056 307 400 - F 056 307 499
WZC Ceres
Hospitaalstraat 81 - 8930 Lauwe
T 056 267 711

Privé-woonzorgcentra
Fievez-Beyens
Murissonstraat 2 - 8930 Rekkem
T 056 517 616
Groenhof
Bruggestraat 564 - 8930 Menen
T 056 517 243
Home Marie-Astrid
Kortrijkstraat 220 - 8930 Menen
T 056 521 570
Hortensia
Dronckaertstraat 600 - 8930 Lauwe
T 056 435 400
Huize Ter Walle
Kortrijkstraat 126 - 8930 Menen
T 056 521 740
Manoir Fleuri
Dronckaertstraat 52 - 8930 Rekkem
T 056 401 530
O.L.V. Middelares
Priester Coulonstraat 9 - 8930 Rekkem
T 056 411 998

ZIEKENFONDSEN
De mutualiteiten zorgen voor alle administratie en
betalingen in toepassing van de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering d.w.z. ziekte-uitkeringen en
gezondheidszorgen. Naast de verplichte ziekteverzekering verleent elke mutualiteit specifieke voordelen
voor zijn eigen leden via de vrije verzekering.

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT
Grote Markt 25 - 8930 Menen
T 056 526 000
menen.zwvl@cm.be
www.cm.be
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN BOND
MOYSON
Aug. Debunnestraat 41-51 - 8930 Menen
T 056 511 343
bm.menen@bondmoyson.be
www.socmut.be
Lauwbergstraat 30 - 8930 Lauwe
T 056 421 010
bm.lauwe@bondmoyson.be
www.socmut.be
LM PLUS
Esplanadestraat 12 - 8930 Menen
T 056 53 29 85
menen@lmwvl.be
www.lm.be
VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS
Bruggestraat 233 - 8930 Menen
T 056 510 691
www.vnz.be
NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN
Bruggestraat 31 - 8930 Menen
T 056292932
menen@nzvl.be
www.nzvl.be

ZIEKENHUIZEN
AZ Delta Campus Rijselstraat
Oude Leielaan 6 - 8930 Menen
T 056 522 111 - F 056 522 200
www.azdelta.be
Psychiatrisch centrum Menen
Bruggestraat 75 - 8930 Menen
T 056 521 451
info@pcmenen.be
www.pc-menen.be

Hier vind je een overzicht van de verschillende ziekenfondsen:

www.menen.be
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