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WERVIK-GELUWE
Uw mening
interesseert ons!
Beste bewoner,

V.U.: Joris Vermeersch - Hansbekestraat 20 - 8940 Wervik - wervik@n-va.be

Nu 2015 al zijn derde maand ingaat,
lanceer graag ik volgende oproep
aan elk van u, aan elk lid van een
vereniging, organisatie of zelfs bedrijf. Bezorg ons uw constructieve
voorstellen, uw verrassende suggesties, uw creatieve plannen én uw kritische opmerkingen. Kom naar ons
toe, zeg uw gedacht, laat van u
horen.
Het is goed en nuttig dat mensen die
iets met elkaar gemeen hebben zich
samen inspannen voor de gemeenschap. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Aan alle burgers van
goede wil vraag ik dus om te helpen
met projecten die onze gemeente
verfraaien en het wonen met elkaar
prettiger maken. Of, zoals Gandhi
het verwoordde, wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.
Engagement voor onze gemeenschap en de wil tot verandering: dat
zijn mijn wensen voor u. Ik hoop
vooral dat u en uw geliefden gezond
mogen blijven in 2015 en nog
lang daarna. Het
klinkt als een
cliché, maar het
is o zo waar: gezondheid is ons
kostbaarste
goed.
Op naar een
steengoed jaar!

JORIS VERMEERSCH,
Voorzitter
N-VA Wervik-Geluwe

www.n-va.be/wervik

AANDACHT VOOR UW GEZONDHEID
Als aanstaande schepen van Milieu
wil ik zorgen voor een nette en
gezonde leefomgeving.
Philippe Deleu,
voorzitter gemeenteraad
Beste bewoners,
Als voorzitter van de gemeenteraad wens ik
jullie ook van harte een gezond en gelukkig
2015 toe. Late nieuwjaarswensen weliswaar,
maar daarom niet minder gemeend.
Net voor onze gezondheid moeten we zorgen voor een nette en gezonde leefomgeving. Omdat ik op het einde van dit jaar de eed afleg als schepen van onder
meer Milieu, zal ik hier in 2015 al de nodige aandacht voor hebben.

INVESTEREN IN GOEDE PENDELVERBINDINGEN
Op de gemeenteraad van februari bracht ik
bijvoorbeeld al de problematiek van de
nieuwe treinregeling ter sprake. Er rijden te
weinig (en dan nog verouderde) wagons en
tijdens de piekuren sporen er te weinig treinen. Als men wil dat men meer met de trein
naar het werk gaat, dan moet men daar ook in
durven investeren. Vanuit een milieu- en
mobiliteitshoek moeten we dit goed opvolgen. De motie die ik hierover indiende
op de gemeenteraad werd tot mijn plezier dan ook goedgekeurd.

EEN MILIEUVRIENDELIJK WAGENPARK
Een ander initiatief van de voorbije maanden is
een samenwerking tussen stad en OCMW: de
bestelling van een voertuig op aardgas. Onze
OCMW-raadsleden Jean-Marie Delbaere en
Viviane Lewille zijn de voortrekkers van deze
aankoop bij Eandis. Wervik ontving hiervoor
zelfs een bijkomende premie. Samen kunnen
we iets doen aan de uitstoot van onze wagens en het stadsbestuur en het OCMW
willen graag het goede voorbeeld geven.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA verfraait en verbetert Wervik en Geluwe
steek te maken naar de achterliggende wijken. Hierin hebben
wij als stadsbestuur namelijk
absoluut een voorbeeldfunctie te
vervullen. Het pand was op de
lijst van verwaarloosde gebouwen terechtgekomen en de situatie laten aanmodderen, was geen optie.

Ook in 2015 maken we er werk van!
Belinda Beauprez, eerste schepen

Eerste schepen Belinda Beauprez
waakt erover dat de financiën van de
stad gezond blijven en ontfermt zich
over het stadspatrimonium en de
openbare werken. Ze zet zich helemaal in voor Wervik en Geluwe in
enkele belangrijke dossiers.

Schooltje op Ter Hand
De provincie zal een architecten-

wedstrijd uitschrijven voor de bouw
van een nieuw schooltje op Ter Hand.
Wij hopen op een creatieve aanpak.
Studies van architect en ingenieurs
wezen alvast uit dat de stabiliteit zeer
slecht is. Daar moeten we dus zeker
over waken.

Verloederde woning Speldenstraat
wordt afgebroken
In de Speldenstraat staat al enkele
jaren een verloederde woning die eigendom is van onze stad. De afbraak
start in maart. De vrijgekomen grond
zal dienen om later een groene door-

Nieuw wegdek voor Prinsenstraat
en Rapetstraat
In het voorjaar starten wegenwerken
in de Prinsenstraat en de Rapetstraat.
Deze werken zijn broodnodig omdat
er al vele jaren klachten waren over het
slechte wegdek. Deze straten zullen
voorzien worden van een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden.

Wij hebben een hart voor onze stad
Op vrijdag 13 februari deelden mandatarissen en bestuursleden van onze afdeling de bekende Valentijns-chocolaatjes uit op de markt van Wervik. Later
die dag vatten we post in Kruiseke. Bestuursleden Jean Marie Delbaere en
Christine Nollet: “Contact met onze bewoners is voor ons het allerbelangrijkste!
Als we weten wat er leeft in de stad, kunnen we beter handelen en actie ondernemen.”
Op zaterdag 14 februari (Valentijnsdag zelf) deed de N-VA Geluwe aan. Ze
brachten onder meer een bezoek aan de leden van onze afdeling. Mandatarissen
Sanne Vantomme en Philippe Deleu zijn eensgezind: “Net door veel contact te houden met onze inwoners en onze leden
kunnen we sneller bepaalde problemen aanpakken, of signaleren naar andere overheden.”
Zoals onze voorzitter al zei in zijn openingswoord: in de politiek kan je pas iets aanpakken als je over informatie beschikt.
Aarzel dus niet ons een probleem of suggestie door te geven.

Verschillende leden van ons bestuur gingen mee
Nieuwjaar vieren met onze nationale voorzitter
Bart De Wever In Flanders Expo te Gent.
Die avond werd contact gelegd en vernieuwd met
verschillende verkozenen uit de diverse parlementen. Het is immers belangrijk een rechtstreekse lijn te hebben met Brussel, zodat we
makkelijker een dossier kunnen toetsen.
Maar het is vooral een gezellige avond geworden!

wervik@n-va.be

Virginie Terrier
treedt toe tot nationale partijraad
Drie Wervikanen in
arrondissementeel bestuur
In oktober 2014 werd in Ieper een
nieuw arrondissementeel N-VAbestuur verkozen. Naast de provinciale
en nationale mandatarissen bestaat het
bestuur uit elf leden, waarvan drie uit
Wervik: Jean-Marie Delbaere, Hilke
Gantois en Virginie Terrier.

Samenwerking wordt de
‘gele draad’ in ons beleid.
N-VA Wervik-Geluwe is niet
alleen actief in onze stad.
Ook buiten de stadsgrenzen
vertolken we uw stem.

Virginie Terrier werd met meer dan 90
procent van de stemmen verkozen tot
arrondissementeel secretaris en daarmee ineens lid van de N-VA-partijraad. Zij vertegenwoordigt voortaan
het arrondissement en onze stad in
Brussel. De partijraad is, na het partijcongres, het hoogste beslissingsorgaan
binnen de N-VA. De raad komt maandelijks samen en heeft als hoofdtaak de

werking van de partij te bepalen. Hier
wordt ook het beleid van het partijbestuur geëvalueerd. Beleidsvisies
worden er besproken en indien nodig
gestemd.

Brug tussen afdelingen
“Ik ben de leden dankbaar dat ze mij
het vertrouwen gegeven hebben”, zegt
Virginie. “Het is een heel leerrijke en
boeiende taak die ik ter harte zal
nemen. Als arrondissementeel secretaris is het mijn doel, en dat van onze bestuursleden, om onze regio ‘geler’ te
laten kleuren. Wij willen ook de schakel zijn tussen de afdelingen en een
brug naar andere arrondissementen en
Brussel. Het woord samenwerking
wordt dan ook de ‘gele draad’ in ons
beleid de komende jaren.”

IN DE SCHIJNWERPERS:

Ronald Demey
• Getrouwd met Maria Vanhulle
• Woont in de Zuidstraat
• Gepensioneerd
Als Vlaamsgezinde kan ik me volledig vinden in de standpunten van de N-VA en ik wil die ook graag mee vorm
geven. Daarom werd ik bestuurslid van N-VA WervikGeluwe. Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor
de ledenwerving.
Daarnaast spendeer ik veel tijd voor mijn voornaamste
hobby: de hengelsport. Ik ben lid van de hengelclub Allround Fishing Geluwe, waar ik ook in het bestuur zit.
Wenst u ook lid te worden van de N-VA? Of wilt u meer
te weten over het lidmaatschap? Neem dan gerust contact met me op via het telefoonnummer 056 51 14 87.

Vrijwilligers in de bloemetjes
Elk jaar op 5 december, op de Internationale dag van de Vrijwilliger, staan we even stil bij de duizenden vrijwilligers die zich overal
nuttig maken. Zo zorgt een groep van acht vrijwilligers er elke
schooldag voor dat de leerlingen van de vrije Basisschool De
Graankorrel in de Beselarestraat veilig en wel de straat oversteken.
Voor ouders is dit een fijne geruststelling. De bestuursleden van
N-VA Wervik-Geluwe bedachten hen op 5 december dan ook met
een kleine attentie.

www.n-va.be/wervik

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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