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Op naar 2017!
2016 loopt op zijn eind. Het ideale 
moment om terug te blikken. Heel wat 
grote dossiers raken ondertussen in 
een stroomversnelling en dragen een 
duidelijke N-VA-stempel.  Zo krijgt 
de bouw van het GC Geluwe vorm en 
kunnen de Kruisekenaars al genieten 
van hun gemeenschapscentrum. Ook 
de werken aan de kerkomgeving in 
Wervik draaien op volle toeren. De 
‘Poort van Wervik’ wordt  zeer aan-
trekkelijk.

Op cultureel en toeristisch vlak leven 
onze stad en deelgemeenten. Bedankt 
dus aan de vele vrijwilligers en vereni-
gingen voor hun enorme bijdrage. 

Dit jaar kozen we ook een nieuw 
bestuur. Het werd een gezonde mix 
tussen jong en oud. Ons bestuur 
blijft verder streven naar een beter 
Wervik en mensen met nieuwe ideeën 
ontvangen we met open armen. Heeft 
u een vraag of een idee? Wilt u zich 
engageren binnen ons bestuur? Aarzel 
niet en neem contact met ons op!

Tot slot nodigen we iedere bewoner 
graag uit op onze nieuwjaarsreceptie 
op 22 januari in café ’t Krispijn in Gelu-
we. Kom samen met ons genieten van 
een hapje en drankje en een 
gezellige babbel. We wensen jullie al-
vast spetterende eindejaarsfeesten toe!

Virginie Terrier
Voorzitter
0473/576 491, wervik@n-va.be

 Dankzij schepenen Beauprez en Vantomme heeft Kruiseke toch nog haar gemeenschaps-
centrum gekregen.

 Het N-VA-bestuur bij de opening 
van het gemeenschapscentrum in 
Kruiseke.

 Zo ziet de Knippelaar er van binnen uit.

De Knippelaar in Kruiseke 
Kruiseke wachtte tien jaar op een gemeenschapscentrum, maar uitein-
delijk staat het er. Het gebouw hee�  een polyvalente zaal met bar, een 
vergaderzaal en een leslokaal voor onder andere de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst. 
Omdat de wetgeving veranderd was, heeft 
het geen haar gescheeld of de bouw was 
helemaal niet doorgegaan. Wervik is één 
van de enige gemeenten die dit nog op tijd 
konden voorkomen. Dankzij het harde 
werk van schepen van Financiën, Belinda  
Beauprez en haar contact met het kabinet 

van Liesbeth Homans, konden we nog 
525 000 euro aan subsidies in de wacht 
slepen.  

De Knippelaar kan door iedere vereni-
ging gehuurd worden via de stedelijke 
dienst Feestelijkheden (056/95 24 46).

N-VA Wervik-Geluwe wenst 
iedereen een fantastisch 2017!
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Nacht van de Ambiance was succes
‘Een groot gesneden 
korenbrood’
De Jong N-VA’ers,  Joachim Anne en Jari 
Denorme, organiseerden in  Gasthof ‘t Kapittel de 
eerste Nacht van de Ambiance met de band Fat 
Max en DJ Wu� els. 

Iedereen kon 
meegenieten 
van een gratis 
vat. Ook ander-
staligen waren 
welkom op voor-
waarde dat ze iets 
in het Nederlands 
konden zeggen. 

“Een groot 
gesneden koren-
brood” van een 
Franstalige 
vonden we alvast 
één van de betere.

Nieuw buurthuis voor Ter Hand
De bouwvergunning voor een nieuw buurthuis is binnen!  De eerste stap, de voorbereiding om het oude gebouw 
af te breken, is gestart.

Wandelen van het oud naar 
het nieuwe kerkhof
Schepen van Leefmilieu Philippe Deleu: 
“Het wandelpad van het oud naar het nieuwe kerkhof in 
Wervik is na een lange tijd weer geopend. Het bruggetje/
vlonderpad over een drassig stuk was weggezakt en niet 
meer veilig. Volgend jaar nemen we de omgeving onder 
handen zodat die weer netjes is”

Bestuurslid in de kijker

Jari Denorme

“Samen met een sterk bestuur streef ik ernaar om van Wervik, Geluwe 
en Kruiseke een stad te maken waar iedereen wil wonen. Een ander 
doel is om bij de lokale jeugd de interesse aan te wakkeren om bij de 
volgende verkiezing een doordachte keuze te maken.”

Jari Denorme is 21 jaar en studeert Financie- en Verzekeringswezen.  Na zijn passage 
als Praeses van studentenclub Moeder Werviksche, kreeg hij de smaak van de lokale 
politiek te pakken. Jari is verantwoordelijke Jong N-VA en sinds januari vervoegt hij 
nu ook ons bestuur van N-VA Wervik-Geluwe.

De beste 
besparing is 
de euro die je 
niet uitgeeft
Belinda Beauprez maakt er een punt 
van om energie te besparen in de 
stadsgebouwen. 

Vanaf 2017 is er 50 000 euro per 
jaar hiervoor voorzien. In het Forum 
worden 
bijvoorbeeld 
de vensters 
vervangen.

145 000 euro vloeit terug naar Wervik
Schepen Belinda maakt haar reputatie van harde onderhandelaar nog maar 
eens waar.  Zo kreeg onze eigen stad maar liefst 145 000 euro terug van afval-
verwerker MIROM voor de uitgaven in 2015. 

Afvalverwerking is een dure zaak en in het bijzonder het houtafval. Schepen van 
Milieu, Philippe Deleu, volgt dit nu verder op voor onze stad.

Nieuwe voetpaden containerpark
Zoals de N-VA beloofde, zijn de voetpaden rond de containerparken 
klaar. Heb je in je buurt ook een verzakt voetpad of losliggende tegels? 
Laat het ons weten via openbaardomein@wervik.be, of via de meldings-
� che of gewoon door een telefoontje naar de Technische Dienst van 
onze stad (056 95 21 34).

Kom dat horen: 
muziek in Arvic
Toen de christelijke zuil het Volksbelang verkocht 
aan een bouwpromotor om appartementen te zet-
ten, verloor de harmonie Onder Ons haar lokaal. 

Gelukkig kwam op dat moment net de site van Arvic vrij. 
Schepen Sanne Vantomme trok dit project en kreeg groen 
licht van de meerderheidspartijen. Schepen van Patrimonium, 
Belinda Beauprez, maakte  geld vrij voor de renovatie waar 
onder andere de leden van de harmonie volop aan meewerkten. 
Het eindresultaat: een volwaardig muzieklokaal dat mag gezien 
worden.

 Tip van onze schepenen: uw melding als burger is goud waard!

 Uittip: Het  jubileum Kerstconcert op 26 december 2016.

Wist je dat ...
 ... we vrijdag 4 november op het containerpark stonden met uitleg over sorteren, en met uitleg wat er in de paarse zak mag? 
Philippe: ”We mogen van een succes spreken, want de minister wil een gelijkaardig systeem in heel Vlaanderen invoeren.”

 ... Schepen Philippe Deleu tien dagen de boer op ging? Vlaams minister-president Geert Bourgeois kondigde het reeds aan, 
de regenschade van eind mei wordt vergoed door het landbouwfonds. Philippe: “voor Wervik gaat het over 83 dossiers, waar 
we soms meerdere bezoeken bij de landbouwers brachten. We zijn blij dat het rampenfonds ook schade zal terugbetalen.” 

 ... N-VA parlementair Koenraad Degroote onlangs aan Minister Bellot ,bevoegd voor de NMBS, vroeg wat er 
verder gepland was met het station van Wervik? Het antwoord was hierbij duidelijk: ‘er worden geen veranderingen 
voorzien aan de onthaalinfrastructuur’. De N-VA volgt dit dossier op de voet voor onze stad!

Samen klinken op 
het nieuwe jaar!
U bent van harte welkom voor een hapje, een drankje en een gezellige 
babbel op de N-VA-nieuwjaarsreceptie. Deze gaat door op zondag 
22 januari van 11 tot 13 uur in café Sint Krispijn in Geluwe.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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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