
MENEN, LAUWE & REKKEM

iedereen mee in Menen

KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Samen  met 31 gemotiveerde 
kandidaten gaan we er voor !



uw burgemeester

MARTINE
FOURNIER

1
Oude Leielaan 42, 8930 Menen 
0475/31.07.40 
martine.fournier@menen.be 
www.martinefournier.be



Beste inwoner,

Het gaat goed met onze stad. Dankzij een zuinig en doordacht beleid hebben we de stadsfinanciën op orde gezet en 

toch sterk  kunnen investeren in gebouwen en dus ook in mensen.  Het werk is echter nog niet af. Met jouw hulp willen 

wij graag ons beleid verder zetten.

In de voorbije weken mocht je onze programmapunten voor de volgende zes jaar 

ontvangen. Daarin kan je lezen waar de uitdagingen liggen en waar wij de komen-

de legislatuur willen aan werken. 

In deze kandidatenfolder stellen we u onze 31 kandidaten voor. Elk van deze 

kandidaten is reeds sterk geëngageerd in Menen, Lauwe of Rekkem. Zij weten wat 

er leeft in onze stad!

Samen gaan we dus voor een stad waar iedereen zich veilig en geborgen voelt, 

waar men kan leven, werken en wonen, genieten en vertoeven. 

Als lijsttrekker durf ik dan ook te vragen om hen zoveel mogelijk te steunen.

Weet dat je op meerdere kandidaten binnen de CD&V-lijst mag stemmen. Als je vragen, opmerkingen of suggesties 

hebt, aarzel niet mij of één van onze kandidaten te contacteren. We komen graag naar je toe.

Van harte,

Martine Fournier

Uw burgemeester
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RUBEN
SOENS

3

Jeugd Onderwijs Economie Welzijn worden 
de 4 kernthema’s waar ik wil voor gaan!

Menenstraat 3 bus 301, 8930 Lauwe 
0472/28.43.79 
soensruben@hotmail.com

J O E W !

CAROLINE
BONTE- 
VANRAES

9
PROVINCIE

Menenstraat 321, 8930 Lauwe 
0486/69.87.58 
caroline_bonte@skynet.be
Vind mij op

4

Als bevlogen politica wil ik mij verder 
inzetten voor onze toffe stad en 
aangename provincie.

MENEN

Enthousiast en
ondernemend

LAURENT
COPPENS

2

Een luisterend oor, open van geest en een onophoude-
lijke inzet. Kennis en ervaring, politiek vakmanschap, ten 
dienste van de mensen!

Uw kracht voor 
de toekomst

Schepen van Financiën, Evenementen, Toerisme, Landbouw 
en Kerkfabrieken. 
0479/32 48 30
laurent.coppens@scarlet.be
www.laurentcoppens.be
Vind mij op                            en Linked in



J O E W !

VINCENT
DUMORTIER

5

Als gemeenteraadslid wil ik met enthousiasme  
en gedrevenheid verder bouwen aan:
-  een propere en aangename stad.
-  een veilige en fietsvriendelijke stad.
-  betaalbaar wonen aangepast aan de noden  
 van de bewoners.
-  ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

Harmoniestraat 29, 8930 Menen 
0478/55.40.65 
dumo.vin@telenet.be

Een kandidaat 
voor alle 
generaties

LISA
MAXY

6

Met evenveel enthousiasme en een pak meer 
ervaring stel ik me opnieuw kandidaat. Sinds 
2013 mag ik onze burgemeester Martine dagelijks 
ondersteunen vanuit haar kabinet in het stadhuis. 
Intussen enorm veel bijgeleerd, maar vooral 
nog meer goesting gekregen om verder mijn 
schouders onder een sterk CD&V  verhaal te 
zetten. Ik ga ‘Maxymaal’ voor een Menen,  
Lauwe & Rekkem waar iedere inwoner meetelt!”

Ieperstraat 415, 8930 Menen 
0474/69.06.27 
maxy.lisa@yahoo.com
Vind mij op

Maxymaal 
voor Menen!

FRÉ
VANDAMME

7

Geluk is wanneer je alles op orde hebt met ruimte voor 
wat spanning. Voor uw geluk wil ik werk maken van 
onze stad. Een stad met degelijke woningen, werkbare 
jobs en een bruisend vrijetijdsaanbod. Belangrijke hef-
bomen voor ons geluk zijn onze verenigingen die jon-
geren, ouderen, vrienden en buurten samenbrengen. 
Voor uw geluk steun ik iedereen  
die onderneemt en initiatief
neemt.
#Jeugdwerk #Cultuur 
#Buurten #Sport  
#Handel #Ouderen 
 #Participatie  
#IedereenMee

Ostenstraat 7, 8930 Menen 
0496/10.47.03 
Graag@FreVandamme.be
www.FreVandamme.be
Vind mij op

Samen  
werken 
aan 
uw geluk
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DORINE
LEMANT

8

Het verenigingsleven is de motor van onze samenleving.  
Als vrijwilligster heb ik de passie om mensen gezellige momenten te 
laten beleven, de ambitie bij te dragen tot een gezellige gemeente 
waar mensen elkaar ontmoeten. Daar zet ik me ten volle voor in.

De weg vooruit 
voor verenigingen

Priester Coulonstraat 29, 8930 Rekkem 
lemantd@hotmail.com

SYLVIANNE
SCHERPEREEL

9

Voor een jonge , jeugdige en dynamische aanpak met 
het hart voor ondernemers sla ik graag een nieuwe 
weg in! Graag wil ik me engageren voor een beleid 
waar jongeren een stem hebben.

Stem zeker,
Stem scherp

Zandputstraat 59, 8930 Menen 
0496/16.60.39 
sylvianne.scherpereel@telenet.be

PETER
DEPOOT

10

Ik wil mij verder blijven inzetten voor een toegankelijke 
gezondheidszorg in onze stad!
#kansarmoede #ouderenbeleid  #investeren in jongeren  
#sociaal ondernemen

Toegankelijke
gezondheids-
zorg

Bruggestraat 467, 8930 Menen 
0477/23.23.05 
peterdepoot@telenet.be



Toegankelijke
gezondheids-
zorg TOON

DEMYTTENAERE

11
Opgroeien op een boerderij, dat was voor mij 
fantastisch. Deze beleving moet voor iedereen 
toegankelijk zijn. Door evenementen op het plat-
teland te ondersteunen kunnen de mensen vanuit 
de stad zich thuisvoelen in de landelijke gebieden 
van onze stad. Als dit dan nog eens kan in een 
propere omgeving, waar zwerfvuil geen kans 
maakt, waar waterlopen op een doordachte ma-
nier beheerd worden, waar plaats is voor fietsers 
en wandelaars, maar ook voor de landbouwma-
chines, die nu eenmaal niet meer weg te denken 
zijn in de productie van ons voedsel.

Pikstraat 15, 8930 Menen 
0478/37.27.56 
toondemyttenaere@hotmail.com

De weg vooruit

JULIE
ROUSSEL

12

Als eerbetoon aan mijn grootvader Georges Roussel 
wil ik mij, zoals hij destijds, inzetten voor mijn gemeente, 
mijn stad, met respect voor mens, dier en natuur!

Met gezond 
boerenverstand

Grote Molenstraat 202, 8930 Lauwe 
0497/38.47.88 
julie_roussel@outlook.com

KOEN
DEPAEMELAERE

13

Een sterk actief verenigingsleven is belangrijk. 
Daarom is aangepaste ondersteuning van essentieel 
belang voor de diverse (jeugd, sport, socio-culturele) 
verenigingen in onze stad.  Daarnaast zijn leefbaar 
wonen en gezond leefmilieu twee belangrijke pijlers 
voor een levendige  stad. Ik zet me volop in voor deze 
drie stadsbouwstenen.
 

Voor een 
levendige stad

Menenstraat 53, 8930 Lauwe 
0473/86.28.66 
koendepaemelaere@hotmail.com
Vind mij op 
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RENÉ
OPSOMMER

14

Onze stad groeit en bloeit door de aanwezigheid van onze 
talrijke verenigingen. Deze vrijwilligers moeten we koeste-
ren. Samen met onze ploeg gaan we voor veilige 
speelomgevingen, waar zowel jong en oud zich 
kunnen thuis voelen.

De weg vooruit

Oudstrijderslaan 25, 8930 Lauwe 
056/40.11.75
0478/46.60.99 

LIEVE
VALCKE

15
Een veilige, leefbare en aantrekkelijke stad om in te 
wonen, waar ook cultuur en ‘t verenigingsleven heel 
belangrijk zijn! Alles begint met goede communicatie 
en respectvolle contacten. Ook familiewaarden draag 
ik hoog in ‘t vaandel!

Levendig en 
leefbaar Menen

Moorselestraat 111, 8930 Menen 
0496/91.61.46
lieve.valcke@hotmail.com

ELSJE
VERHOEVEN

Kinderen! 
Onze 
toekomst.

16

Met mijn ervaring als kinderverzorgster en een 
positieve ingesteldheid wil ik mij in het bijzonder 
inzetten voor de zorg van onze kinderen. 
Sportieve jongeren wil ik maximale mogelijkheden 
geven voor hun sport en ontspanning.

Lupinenweg 4, 8930 Menen 
0486/27.36.87
philippe.verhoeven-allard@telenet.be



ELSJE
VERHOEVEN

Kinderen! 
Onze 
toekomst.

BART
VANDEWEGHE

17
Als ondernemende kandidaat heb ik ervaring met het 
begeleiden van talent en jonge starters. Onze stad 
heeft nood aan mensen die willen ondernemen.  
We moeten dit ten volle ondersteunen en uitbouwen. 
Door het aantrekken van ondernemers zal onze stad 
verder bloeien en groeien.

#Ondernemend
Menen

Rekkemstraat 114, 8930 Lauwe 
0475/68.83.70

JELLE
VAN DE WIELE

18 Toegankelijk 
met raad en daad

0496/68.29.13 
jelle-vandewiele@telenet.be
Vind ons op 

PEGGY
COEMAN-MAERTEN

19 Stil, actief
en doeltreffend

Wevelgemstraat 92, 8930 Lauwe
056/42.08.27
peggycoeman@hotmail.com

Ik ben actief bezig in verschillende verenigingen, waardoor ik 
weet dat ‘Teamwork’ zeer belangrijk is. ‘Samenwerking’ in het 
voeren van het beleid in een stad als Menen is voor mij iets 
waar ik mijn steentje wil toe bijdragen.

MENEN, LAUWE & REKKEM



ERIC
VANTHOURNOUT

20

- eredirecteur Gemeenteschool Barthel Rekkem
- voorzitter Pasar Rekkem-Lauwe-Menen
- voorzitter ACR (atletiekclub Rekkem)
- voorzitter W.Vl.V.T.A.V. (vrije sporters West-Vlaanderen)
- lid Breughelcomité Rekkem
- bestuurslid Davidsfonds Rekkem

Mag ik nog 6 jaar 
meewerken aan een 
betere samenleving 
in onze stad?

Murissonstraat 56, 8930 Rekkem 
0475/58.52.32 
eric.rekkem@gmail.com
Vind mij op

CHRISTINE
BULCKAEN

21

Reeds 41 jaar baat ik, met de steun van mijn 2 
kinderen én mijn poezen, café Mefisto in de  
Barakken uit. Vanuit die gedrevenheid en samen  
met uw verhaal wil ik onze grensstad laten groeien 
en bloeien!

Ja, samen 
kan het!

Rijselstraat 182, 8930 Menen 
0477/79.64.75

HERWIG
VRIJSEN

22

Voor een aangename leefomgeving waar er plek is voor  
iedereen om te wonen en iedereen kan rekenen op de 
zorg die men nodig heeft voor een goed welzijn en waar 
men aandacht heeft voor een goed uitgerust en  
onderhouden mobiliteitsaanbod.

Iedereen mee 
op de weg 
vooruit

Steenland 58, 8930 Rekkem 
0472/76 38 99 
herwig.vrijsen@gmail.com
Vind mij op



JOAN
VANDER BEKEN

23
Tegoare van Mjinde verder een tus moakn woar da we 
oes jeun! Daarom kunt u me midden vele uitstekende 
kandidaten op plaats 23 terugvinden! Als OCMW  
raadslid kreeg ik reeds de eer uw stem te laten klinken 
van Lauwe aan de Leie deur de stroatn van Mjinde tot 
aan t paradijs te Rekkem! Net die ervaring stel ik nu 
opnieuw ten dienste van u, we doen twoppe vwors 
#tegoare8930 !

Schonekeerstraat 65a, 8930 Lauwe 
0477/78.04.53 
joan.vander.beken@pandora.be
Vind mij op

#tegoare8930

MAARTEN
DESODT

24

Aangenaam wonen voor jong en oud in een 
stad waar buren elkaar kennen en helpen.  
Voldoende vrijetijdsmogelijkheden voor  
iedereen. Daar ga ik voor!

Voor iedereen!

Zwaluwenstraat 8, 8930 Menen 
desodt87@gmail.com

JOCHEN
DEGREEF

25
Als nieuwe kandidaat wil ik mij ten volle 
inzetten voor onze stad, die de laatste jaren 
al veel verbeteringen heeft ondergaan. Dit 
vanuit en met mijn ervaringen als geboren en 
getogen Menenaar. Waar we het nog beter 
kunnen maken voor jong en oud. Vanuit 
een sociaal, gedreven engagement wil ik 
graag voor iedere inwoner van onze stad ten 
dienste staan. Politiek op maat van en voor 
mensen.

Tulpenlaan 25, 8930 Menen 
0474/52.16.20 
jochendegreef21@gmail.com

In de voet- 
sporen van...

MENEN, LAUWE & REKKEM



CASSANDRA
VENS

26
Onze stad staat bekend als stad van leute en plezier. Dat moet in 
de toekomst zeker zo blijven. Een sterk verenigingsleven creëert 
een hechte gemeenschap. Initiatieven die mensen samen brengen 
moeten zeker ondersteund worden. Zo gaan we samen vollenbak 
vooruit voor Menen, Lauwe en Rekkem.

 
0476/33.73.98 
cassandra.vens@skynet.be
Vind mij op

Vollenbak 
de weg vooruit

Fabienne  
Dumortier

27 Verrassend 
veelzijdig

NATASCHA
BEKE

28

Zuidstraat 75, 8930 Menen 
0492/82.40.00 
Natascha.beke@gmail.com

Soepel, 
direct en 
evident

Samen op de weg die voor ons ligt.  
Voor een mooie stad waar we trots op zijn.

Een luisterend oor, een deugddoende 
babbel, een klein gebaar. Werken 
aan een leefbare buurt, dit is mijn 
drijfveer als vrijwilliger. Maar ook 
van vele anderen. Die inzet 
waarderen en ondersteunen, 
daar ga ik voor.



NATASCHA
BEKE

Soepel, 
direct en 
evident

CHRISTA
CAMBIER

29

Vlamingenstraat 113, 8930 Menen 
0479/21.36.65 
christacambier@hotmail.com

Uit zorg voor elkaar!
Ik blijf verder opkomen voor onze wijk de Barakken! De dynamiek in de wijk 
mede aangewakkerd door de bewonersgroep, 
jeugdopbouwwerk, handelscomité en andere
 initiatieven moeten we blijven onder-
steunen. De wijk heeft nu meer dan 
ooit nood aan een groene ontmoe-
tingsruimte, waar jong en oud 
elkaar vinden. Extra aandacht voor 
onze senioren in de wijk is nodig.

WILLY
UGILLE

30

Keizer Karelstraat 111, 
8930 Menen 
0478/38.46.42 
willy.ugille@telenet.be
Vind mij op

Bluvn goan 
vo gieder 
ollemoale!!

Kwalitatieve, energiezuinige en aangepaste 
woningen voor allen! 
Zorg voor jong en minder jong! 
Mobiliteit en veiligheid! Weg met zwerfvuil! 
Diefhondbos - speel en recreatiebos! 

BERENICE
BOGAERT

31

Lentedreef 5, 8930 Menen 
0476/42.34.97 
berenice.bogaert@telenet.be
www berenicebogaert.be
Vind mij op

Ervaren, 
dynamisch, 
vastberaden

Als gewezen schepen voor Welzijn,  
Personeel en Sociale Tewerkstelling en 
met mijn ervaring in de gemeenteraad en 
OCMW-raad wil ik blijven verder werken 
aan een leefbare stad voor iedereen. Als 
lijstduwer wil ik de ganse ploeg mee onder-
steunen met mijn ervaring en engagement. 

MENEN, LAUWE & REKKEM



Beste kiezer,

De voorbije 18 jaar heb ik steeds op een gedreven en enthousiaste manier aan politiek gedaan. 

De rode draad doorheen mijn engagement als mens en politica is een gedrevenheid voor de welvaart 

en welzijn voor iedereen.

Toen burgemeester Martine Fournier vroeg of ik de lijst wou duwen heb ik volmondig “ja” gezegd. Ten 

eerste omdat Martine zorgt voor een frisse wind  in het stadhuis, maar ook omdat Martine keihard werkt,  

zeer toegankelijk is voor wie vragen heeft, luisterbereid is en waardeert wat iemand doet.

Ik heb in de voorbije jaren steeds mijn steentje bijgedragen, daarom wil ik als lijstduwer alle kandidaten 

steunen. Op onze lijst staan kandidaten met ervaring, maar ook enthousiaste nieuwkomers. 

Samen zijn we bereid keihard verder te werken aan een duurzaam beleid voor en met alle inwoners. 

Daarom vraag ik jou als lijstduwer, ons te willen steunen op 14 oktober 2018!  

Stem CD&V Menen die kiest voor de weg vooruit.

Berenice Bogaert

Lijstduwer  

31° plaats op de CD&V-lijst



#Ons West-Vlaanderen
Een plek waar het goed is om te 
leven, werken en genieten!

MENEN, LAUWE & REKKEM

CAROLINE
BONTE-VANRAES

9
PROVINCIERAAD

Met CD&V staan we 100% achter de provincie.  

We hebben sterke troeven in West-Vlaanderen, zoals ons  

specifieke karakter op vlak van economie waar vooral KMO’s hun rol in 

spelen, het landelijke karakter waardoor er nog plaats is om te boeren. 

Sterke troeven zijn ook onze toeristische  

aantrekkingsrecht door erfgoed en mooie landschappen, de 

couleur locale, maar ook onze ligging langs de Leie geeft ons 

een unieke positie … 

We willen met ons  unieke West-Vlaamse karakter de troeven uit-
spelen en de uitdagingen aanpakken.  
De provincie kan een financiële hefboom zijn voor tal van lokale initia-

tieven uit Menen, Lauwe of Rekkem.

Deze provinciale steun kan alleen bekomen worden als een 
krachtige en enthousiaste stem onze stad vertegenwoordigd in de 
provincieraad. En daar stel ik mij zeer graag kandidaat voor.

Caroline Bonte Vanraes

1 De Bethune Jean
2 Kindt Els
3 De Clercq Marlies
4 Soens Rik
5 Croes Claude
6 Vannieuwenhuyze Luc
7 Cnudde Alian
8 Van Essche Ann
9 Bonte Caroline

10 Vandeputte Trees
11 Callewaert Lynn
12 Warnez Brecht
13 De Brabandendere Arne
14 Poppe Jasminka
15 Vanwalleghem Marc
16 Spincemaille Eliane



Beste inwoner,

Op zondag 14 oktober 2018 beslis jij wie 
de stad de komende zes jaar mag leiden. 
Naast de gemeenteraadsverkiezingen zijn
 er die dag ook provincieraadsverkiezingen.
Kortom, dit betekent dat er twee verschillende 
stembrieven zijn.

Hoe geldig stemmen?
Geldig stemmen is eenvoudig:  Je mag slechts voor één partij stemmen. 
Binnen deze partij mag je een kopstem; een naamstem of een kopstem 
én naamstem geven. Je mag ook op meerdere personen binnen één partij 
stemmen.

Op meerdere partijen stemmen is niet toegelaten en maakt jouw stem 
ongeldig. 

Kunnen wij je helpen?
Heb je vragen over het stadsbestuur of over de verkiezingen? Heb je 

vragen over de toegankelijkheid van de verkiezingslokalen of kan 
je zelf niet gaan stemmen? Aarzel niet om mij of één van onze 

kandidaten te contacteren.
  

 Hartelijke groet,

 Peter Depoot
 Voorzitter CD&V Menen, Lauwe & Rekkem

 0477/23.23.05
peterdepoot@telenet.be
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1 FOURNIER Martine
2 COPPENS Laurent
3 SOENS Ruben
4 BONTE-VANRAES Caroline
5 DUMORTIER Vincent
6 MAXY Lisa
7 VANDAMME Fré
8 LEMANT Dorine
9 SCHERPEREEL Sylvianne

10 DEPOOT PETER
11 DEMYTTENAERE Toon
12 ROUSSEL Julie
13 DEPAEMELAERE Koen
14 OPSOMMER René
15 VALCKE Lieve
16 VERHOEVEN Elsje
17 VANDEWEGHE Bart
18 VAN DE WIELE Jelle
19 COEMAN-MAERTEN Peggy
20 VANTHOURNOUT Eric
21 BULCKAEN Christine
22 VRIJSEN Herwig
23 VANDER BEKEN Joan
24 DESODT Maarten
25 DEGREEF Jochen
26 VENS Cassandra
27 DUMORTIER Fabienne
28 BEKE Natascha
29 CAMBIER Christa
30 UGILLE Willy
31 BOGAERT Berenice


