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Het nieuwe ontwerp voor de vrijdagmarkt 
is unaniem goedgekeurd in de gemeen-
teraad. De toegangspoort naar Wervik 
wordt een pareltje voor automobilisten en 
fietsers die langs het jaagpad komen. 

“Ik ben hier zeer tevreden mee”, zegt 
schepen van Openbare Werken Belinda 
Beauprez. “De binnenstad wordt groener, 
trendy en aangenaam om te vertoeven.”

Nieuw erfgoedhuis kent 
vliegende start
Wist je dat private personen en vereni-
gingen in het nieuw erfgoedhuis terecht 
kunnen om hun archief op een goede 
manier te bewaren?   Bovendien kreeg de 
stad in 2016 van 33 burgers en verenigin-
gen schenkingen: borstbeelden, schil-
derijen, boeken, foto’s, verzamelingen, 
tabaksobjecten tot  zelfs het archief van 
een plaatselijke sportclub. Schepen Sanne 
Vantomme dankt uitdrukkelijk iedereen 
voor hun inzet en deskundigheid.

Extra subsidies voor  
Ter Hand
Schepen Belinda Beauprez slaagde er nog 
eens in om 75 000 euro extra subsidies 
van de provincie binnen te rijven voor 
het buurthuis in Ter Hand. Van de negen 
projecten maakte het project Ter Hand 
indruk bij de provincie, onder meer door 
de inspraak van de burgers en vereni-
gingen. Dit geld is welgekomen en komt 
goed van pas voor de buitenaanleg van het 
dorpshuis.

Wervik krijgt 
groene 
toegangspoort 

 Eén van de stukken in het erfgoedhuis.

Een stad in  
beweging
Het project waarbij postbodes 
senioren bezoeken en onze inzet 
om kinderarmoede verder te be-
strijden. Allebei voorbeelden van 
projecten die we mee realiseerden.
De nieuwe Leiebrug staat er en de 
omgeving wordt een groene poort 
naar onze stad. De voorbereidin-
gen voor de andere poort en de 
stationsomgeving worden geno-
men. Eindelijk staat ook het licht op 
groen voor de aanpak van `de Witte 
Poorte’.

Na de opening van het nieuw 
ontmoetingscentrum De Knippelaar 
in Kruiseke, zit de bouw van het 
buurthuis Ter Hand en het ont-
moetingscentrum in Geluwe in de 
pijplijn. Ook de bouw en centra-
lisatie van de brandweerkazerne 
krijgt steeds meer vorm. Via het 
spaarzaam beleid van schepen van 
Financiën Belinda Beauprez zijn 
nieuwe investeringen mogelijk.
We werken dagelijks verder aan 
de verandering in Wervik, Geluwe 
en Kruiseke. Want wij willen maar 
één ding: dat u als inwoner denkt: 
`het is toch goed leven in Wervik, 
Geluwe en Kruiseke!’

Virginie Terrier
Afdelingsvoorzitter
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Fier op onze lokale producten
De stadsrecepties krijgen een nieuwe stijl. Voortaan wor-
den meer lokale producten geserveerd zoals Flandrienkaas 
of een goede Wervikse Picon in plaats van een porto op 
een jubileum. Schepen Philippe Deleu, bevoegd voor die-
renwelzijn, schrapte ook foie gras van het menu.

Uitbreiding Shop And Go  
parkeerplaatsen
De Shop And Go parkeerplaatsen vallen in goede aard 
bij de klanten van zelfstandigen. Mensen die snel een 
boodschap moeten doen of iets ophalen kunnen daar 
parkeren. 

Het schepencollege heeft dan ook beslist om deze parkeerplaatsen 
uit te breiden in Wervik en Geluwe als er aan bepaalde voorwaar-
den voldaan wordt.

N-VA heeft een voor Wervik

 Naar goede gewoonte deelde de N-VA met Valentijn chocolaatjes uit op de markt in Wervik en aan het kruispunt bij de kerk in Geluwe. 
N-VA-leden kregen een attentie thuis bezorgd.

 N-VA-Wervik-Geluwe op de lokale nieuwjaarsreceptie. N-VA Wervik-Geluwe op de nationale nieuwjaarsreceptie.

Geslaagde nieuwjaarrecepties

Blokken in de bib
Het is een trend die al een tijdje bezig is: studeren in openbare 
ruimtes. Weinig inwoners weten dat dit ook kan in de biblio-
theek van Wervik. Een aantal studenten maakten daar al gretig 
gebruik van om te studeren tijdens de openingsuren van de bib.

 Meer weten? www.facebook.com/wervikgezinsbond

Avondje cinema in Wervik
Sinds het begin van het cultuurseizoen is er een samen-
werking tussen de Gezinsbond (Ciné forum), het Forum 
en de bibliotheek.  De familievoorstellingen op zondag zijn 
een groot succes met telkens ongeveer 200 toeschouwers. 
Ook de films voor volwassenen op vrijdagavond zijn een 
aanrader.
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Bewoners tevreden over nieuw 
P+MD-systeem

97 procent van de Wervikse bevolking 
staat achter het nieuwe P+MD-systeem.  
“Dit is het resultaat uit een recente 
bevraging na één jaar proefproject”, 
verklaart Philippe Deleu, schepen voor 
Milieu. Ook de nieuwe sorteergids is 
een stuk  
duidelijker is. De bevolking is vooral 
gemotiveerd omdat ze milieuvriendelij-
ker te werk kan gaan (95 procent). Dat 
dit systeem een stuk goedkoper is, is 
ook mooi meegenomen (75 procent). 

Het ziet er naar uit dat het Werviks 
proefproject zo aanslaat dat het uit-
eindelijk in heel het land zal opgestart 
worden.

Stap dichter Gemeen-
schapscentrum Geluwe
Minister van Binnenlands Bestuur  
Liesbeth Homans heeft eind januari 
groen licht gegeven om het ontbrekende 
stukje weiland te onteigenen in de  
Wervikstraat voor het Gemeenschaps-
centrum in Geluwe. 

Volgens cultuurschepen Sanne is het 
voorontwerp zo goed als af. Het concept 
bevat onder meer een nieuwe schouw-
burg, een polyvalente ruimte met bar  
en keuken, een jeugdhuis, een bibliotheek 
en lokalen voor woord en het kunst- 
onderwijs.

Kinderarmoede verder  
bestrijden 
In het OCMW komen extra middelen om kinderarmoede 
te bestrijden. Nu is er al huiswerkbegeleiding en de Uitpas. 
Met de Uitpas kunnen kansarme kinderen genieten van 
voordelen in de bibliotheek, een doe-pakket bij kidswandeling 
van het Tabaksmuseum, het zwembad en activiteiten als de 
speelpleinwerking.

 Meer info: www.wervik.be/uitpas

 Een volgende uitdaging wordt de aanpak van zwerfvuil. Ben je bereid 
om te helpen, of heb je tips? Neem contact op via proper@wervik.be.

Jeremy Borgonie, 33 jaar, is aangespoeld vanuit 
Zandvoorde in Wervik. Hij werkt intussen meer 
dan tien jaar in de IT-sector, meer bepaald in een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in ontwikkeling van 
E-commerce (webshops).

“Ik ben lid van N-VA Wervik omdat ik de handen in elkaar 
wil slaan om de Stad Wervik naar een hoger niveau te tillen. 
Het is een boeiende rol waarbij voldoende communicatie en 
handson mentaliteit belangrijke aspecten zijn. Bijgevolg ben 
ik voor iedere inwoner steeds beschikbaar om een luisterend 
oor aan te bieden. Ik zal mijn uiterste best doen om iedereen 
zo goed mogelijk te helpen of bij te staan met raad. Als je de 
kracht hebt om mensen gelukkiger te maken, gebruik deze 
dan. De wereld heeft behoefte aan meer van dat.”

Jeremy Borgonie
Bestuurslid in de kijker:

 De OCMW-raadsleden Vivianne Lewille en Jean-Marie Delbaere.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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