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Belinda Beauprez trekt N-VA-lijst
De meeste burgers zullen er ongetwijfeld nog niet wakker van liggen, maar volgend
jaar in oktober zijn er terug gemeenteraadsverkiezingen. N-VA Wervik-Geluwe heeft
Belinda Beauprez verkozen tot kopvrouw. Meer informatie over de andere kandidaten
volgt later nog.
“Belinda is een straffe madam, mama van drie
kinderen en trotse oma van vier kleinkinderen.
Tegelijk is ze een succesvol bedrijfsleider en
gedreven politica. Als bedrijfsleider en als schepen blonk ze al uit in het vinden van creatieve
oplossingen voor elke situatie. Het beheren van
de centen van onze stad deed ze als een verantwoordelijke huismoeder. Het bestuur is ervan
overtuigd dat Belinda ons team op sleeptouw zal
nemen. Ze is de juiste vrouw op de juiste plaats”,
verduidelijkt voorzitter Virginie Terrier.
“Ik ga er terug met veel enthousiasme voor
Het Kinderkankerfonds krijgt een
cheque van 3 541,94
euro. Dat bedrag
kwam tot stand
dankzij de winst van
het Schlagerfestival
en een koekenbak.

gaan”, vervolgt Belinda Beauprez. “Ons werk is
nog niet af. We willen verder bouwen aan een
betere toekomst, voor iedere inwoner van de stad.
Werken aan Wervik, Geluwe en Kruiseke waar
we allen graag trots op zijn. Het ligt volledig in
mijn karakter om met veel enthousiasme, passie
en overtuiging de uitdaging aan te gaan. Wij zijn
volop aan het werken aan ons verkiezingsprogramma om de Wervikse inwoner te overtuigen
om na 2018 ons opnieuw de kans te geven om te
besturen. Indien de kiezer het wil, ben ik bereid
om mijn verantwoordelijkheid op te nemen en
onze mooie stad te leiden als burgermoeder.”

“De N-VA wil
samen met u
verder bouwen
aan een beter
Wervik-Geluwe.”
Belinda Beauprez, lijsttrekker

De Nacht
van de
Ambiance
ot
was een gro
succes!

Schlagerfestival Nacht van de Ambiance brengt
3 541,94 euro op voor het Kinderkankerfonds
Het was een flinke uitdaging en heel wat werk voor het N-VA-bestuur, maar ons Werviks Schlagerfestival
was een voltreffer. N-VA wilde eens iets speciaal doen voor haar tweede editie van de Nacht van de Ambiance
en bewijzen dat een evenement organiseren gewoon een kwestie is van durven en doen.
Een echt Werviks Schlagerfestival, met onder anderen Bart Kaëll
en onze eigen Party Trooperz, werd een avond vol van plezier.
Het begon al vanaf minuut één toen een dansend paartje bijna
het hele podium afbrak. Op de avond zelf kregen we al heel veel

vragen om dit evenement volgend jaar te herhalen. We kunnen
alvast verklappen dat Oosthove al geboekt is en er al de eerste
contacten zijn. De afwezigen van dit jaar krijgen dus volgend
jaar een nieuwe kans.
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Eerste steenlegging
Ontmoetingscentrum
Ter Hand
Eind augustus zijn de werken opgestart voor het nieuwe
dorpshuis op Ter Hand. Wekelijks vergadert schepen van
Patrimonium Belinda Beauprez met het bouwteam en volgt
ze zo de planning op

Nu ook
&
zeven shop
s
g
go-parkin
e
in Geluw .
 okale handelaren zijn onmisbaar in de strijd tegen een uitgestorven dorpskern. Ze
L
zijn het kloppend hart van het sociale weefsel van een gemeente. Om lokaal winkelen
aan te moedigen, zijn er nu ook in Geluwe zeven shop & go-parkeerplaatsen. De
winkelende autobestuurders en de handelaren in Wervik zijn hier vol lof over. We
hebben er alle vertrouwen in dat dit in Geluwe een even groot succes wordt.

 ok de schoolgaande jeugd in
O
Geluwe ligt ons na aan het hart.
Sinds dit schooljaar is er nu
ook een kiss & ride-zone in de
Schoolstraat.

Na het werk of op afspraak naar het stadhuis? Het kan!
De gemeenteraad keurde verschillende vernieuwingen in het stadhuis goed. Om het voor de werkende
burger een beetje makkelijker te maken, wil schepen
van Dienstverlening Philippe Deleu dat het stadhuis
één dag per week latere openingsuren heeft.
Het moet ook mogelijk worden om te kunnen werken op afspraak. De inkom van het stadhuis is voor enkele maanden verhuisd naar het Sint-Maartensplein. Daarna volgen ook werken in
Home Gryson. Philippe ziet er in beide gebouwen op toe dat de
toegang voor mensen met een rolstoel gemakkelijker wordt.
Tot slot, is men volop bezig met het testen en opstarten van
nieuwe computerprogramma’s voor de stadsmedewerkers en de
raadsleden. Dit alles kan enkel maar leiden tot tijdswinst voor de
inwoner en efficiënter werken voor de diensten.
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 atere openingsuren of een afspraak kunnen
L
maken op het stadhuis voor wie voltijds werkt
zijn in de toekomst mogelijk.
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Joachim Anne
Joachim Anne, ook gekend als
‘Jojo’, is al jaren friturist. Voordien werkte hij bij kinderopvang
Nijntje.

het stadsbestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan
het stadsbestuur en haar beleid, maar ook
over de uitbouw van kinderopvang in de
gemeente.

Hij kwam voor het eerst in aanraking met
de politiek toen hij in de crèche werkte en
betrokken was bij het LOK. Dat staat voor
Lokaal Overleg Kinderopvang. Het LOK
brengt iedereen samen die bij de opvang
van jonge kinderen betrokken is: ouders,
de opvang, scholen, jeugdwerk,

In 2015, koos Joachim voor N-VA, omdat
hij meer wil doen voor de inwoners in
onze toffe en aangename stad. Sinds
2016 is ‘Jojo’ verantwoordelijke van de
werkgroep organisatie en activiteiten,
en samen met Jari Denorme ook van de
werkgroep jeugd.

Bestuurslid
in de
kijker

J oachim Anne,
Bestuurslid

Inkomhal De Pionier kreeg
serieuze make-over

Veiligheid
.
boven alles r
ve
Loop niet o
de sporen!

In het sportcentrum
De Pionier zijn de
opfrissingswerken
achter de rug.

Werken aan de spoorwegen
Momenteel is een aantal overwegen in Wervik
afgesloten door werkzaamheden aan het spoor. Niet
alleen voor voertuigen, maar ook voor fietsers en
voetgangers zijn de spoorovergangen tijdelijk niet
toegankelijk.
Dit brengt natuurlijk ongemakken met zich mee.
Maar we mogen ons niet laten verleiden om de aanwezige verbodsborden te negeren. Loop dus zeker
niet over de sporen. Op die manier vermijden we
gevaarlijke situaties.

De inkomsthal is een modieus pareltje geworden.
Ook de toiletten en de
cafetaria werden aangepakt. De cafetaria wordt
nog steeds gerund door de
sportverenigingen zelf. Dit
tot ieders tevredenheid.

 e inkomhal, toiletten en cafetaria van de
D
Pionier werden in een nieuw kleedje gestoken.

Wervik sponsort mughelikopter West-Vlaanderen
In onze provincie kunnen we rekenen op een mughelikopter uit
Brugge. Om de helikopter te laten vliegen, is er geld nodig uit
sponsoring door bedrijven en ook subsidies door de provincie
en een aantal gemeenten.
 ok Wervik draagt vanaf nu bij
O
aan de financiering van de mughelikopter in onze provincie.

Wervik was tot nu toe geen sponsor, maar dankzij N-VA komt daar nu verandering in. In noodsituaties kunnen alle inwoners van Wervik rekenen op de
helikopter. Waarom zou de mugheli dan niet kunnen rekenen op Wervik? Vanaf
nu draagt de stad 2 750 euro bij.

www.n-va.be/wervik

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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