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www.n-va.be/wervik

veel leute  
in Wervik  
en Geluwe
Heeft u ook de evenementen-
kalender gezien die bij de 
‘Waarheen’ zat? Misschien 
beseffen we het niet genoeg 
maar Wervik, Geluwe en 
Kruiseke zijn bruisende ge-
meentes waar vergelijkbare 
gemeentes best wel jaloers 
op mogen zijn. 

Als ‘aangespoelde’ inwoner 
is het mij altijd opgevallen 
dat er hier altijd wel iets 
te beleven valt. Er zijn niet 
enkel de talrijke activiteiten 
van de diensten Cultuur en 
Toerisme. Ook andere orga-
nisaties zorgen voor leven in 
de brouwerij en zetten onze 
gemeente op de kaart. 

Met de op til staande nieuw-
bouw van het OC Kruiseke 
en OC Geluwe kan het er 
alleen maar op vooruit gaan. 
Zij die Wervik en de streek 
niet echt goed kennen, be-
schouwen onze gemeente al 
te vaak als ‘het einde van de 
wereld’. Wel ze zitten er flink 
naast. 
Wervik, Geluwe en Kruiseke 
zijn echt grenzeloos verras-
send en daar mogen we allen 
best wel wat fier op zijn. Nog 
veel zo’n leute toegewenst.

De perikelen rond het rusthuis Ter Beke in Geluwe gaan al lang mee. Nu komt er 
dan toch schot in de zaak. Het huidige OCMW-bestuur heeft namelijk besloten 
het begin van de bouw van het rusthuis op eigen kracht en met eigen middelen te 
financieren. 
Waren er in het verleden geen politieke protestacties geweest, dan stond Ter Beke er al 
en hadden wij volop kunnen genieten van de toenmalige subsidies. Diezelfde mensen 
die toen actie voerden, zijn nu die mensen die aan de zijlijn staan te roepen en die de 
vraag stellen hoe het komt dat Ter Beke nog niet gerealiseerd werd. Zonder subsidies 
is dit een aartsmoeilijke taak, maar we zijn blij dat het OCMW toch zijn verantwoorde-
lijkheid neemt.

Menswaardig ouder worden in eigen stad
Ter Beke is dringend aan vernieuwing toe. Ouder worden moet op een menswaardige 
manier gebeuren en moet vooral betaalbaar blijven voor iedereen. Dit is ook de reden 
dat het stadsbestuur de vraag naar middelen hiervoor (tweemaal 120 000 euro)  
wil beantwoorden. 
“Het bedrag is zeker geen blanco cheque”, zegt schepen Belinda Beauprez.  
“Wij zullen erop toezien dat deze centen daadwerkelijk naar de bouw van Ter Beke 
gaan. Iedereen in Wervik, dus ook de bevolking van Geluwe, verdient het om op een 
comfortabele en betaalbare manier ouder te worden!”

Op Moederdag stond N-VA Wervik-Geluwe met een  
presentje op de markt en aan de scholen. We deelden een 
zonnebloem uit aan alle moeders en grootmoeders.

Bestuurslid Ronald Demey: ”Onze afdeling wil onze moeders 
een hart onder de riem steken op deze dag. De reacties waren 
alvast erg positief!” Ook N-VA-penningmeester Magda  
Coudyser is blij met deze actie: “Met onze Helfie-actie wil de 
N-VA iedereen die een handje toesteekt in de maatschappij in 
een positief daglicht plaatsen. Onze Wervikse moeders zetten 
we dan ook graag letterlijk in de bloemetjes!”

Stad helpt Ter Beke te realiseren

Joris vermeersch,
Voorzitter N-VA  
Wervik-Geluwe
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Na de opfrissingswerken aan het stadhuis, onderzoekt eerste schepen Belinda Beauprez hoe kunst en  
erfgoed er meer in de kijker geplaatst kunnen worden.

De ontvangsthal van het stadhuis werd al voorzien van een viertal consoles. 
Daarin is ruimte voorzien om kunst en erfgoedstukken op regelmatige basis  
tentoon te stellen.

Schepen Belinda Beauprez en schepen van Cultuur Sanne Vantomme wensen 
onze gebouwen een betere invulling te geven, zodat op regelmatige basis  
stukken uit ons erfgoedarchief dichter bij de burger gebracht kunnen worden.

Cartoonist andré nollet stelt tentoon op gemeenteraad
Ook gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu promoot cultuur met een lokale 
inslag. Hij nodigt onze Wervikse ereburger André Nollet uit, om enkele  
werken voor te stellen tijdens de gemeenteraad van juni. 

Philippe verklaart: “André is een cartoonist die zijn strepen ruimschoots  
verdient heeft. Het is voor ons stadbestuur dan ook een teken van appreciatie 
aan één van onze ambassadeurs, om werken van André Nollet tentoon te  
stellen tijdens de raad”.

Elke editie zetten we een N-VA-bestuurslid in de kijker. Deze keer 
is het de beurt aan Christine Nollet om zich voor te stellen.

“Ik ben niet alleen een N-VA’ster in hart en nieren, ik ben ook verzot 
op cultuur en kunst. Zo was ik de eerste vrouwelijke voorzitter van de 
Wervikse Cultuurraad, waarin ik trouwens nog steeds zetel. 

Naast cultuur is kunst mijn tweede passie. Wie mij kent, kent ook mijn 
schilderijen. Ik ben nog lang niet uitgeverfd! 

Mijn persoonlijke slogan is: wat kan ik voor onze stad doen? Zo ben ik 
bijvoorbeeld ook in Kap-Sul gerold. En ik wil me ook in de toekomst 
blijven inzetten voor u!”

Meer aandacht voor kunst en erfgoed in stadhuis Bestuurslid in de kijker

Bedroefd neemt N-VA Wervik-Geluwe afscheid van haar ondervoorzitster Myriam 
Sesier. Myriam was bekommerd over het wel en wee van Wervik, en hield de vinger 
aan de pols. Ze voorzag ons dan ook van haar inzichten en was een sturende kracht 
om aan een stevig beleid te werken.

Haar inzet voor de afdeling was ongeëvenaard. Ook tijdens haar ziekte bleef ze een 
raadgevende stem.

We zullen je missen, Myriam. Rust zacht!

Onder impuls van schepen Sanne Vantomme worden er binnenkort ‘Shop & Go’-plaatsen gerealiseerd in het  
centrum van Wervik. Dit zijn parkeerplaatsen in de blauwe zone waar men maximum 30 minuten mag parkeren.

De bedoeling is om het verkeer vlotter te laten verlopen. De handelaren kunnen er maar wel bij varen. Als dit  
proefproject positief geëvalueerd wordt na een periode van zes maanden, kan het systeem worden uitgebreid  
op andere plaatsen in Wervik-Geluwe waar de parkeerdruk hoog is.

Voorlopig komen er op volgende plekken Shop & Go-plaatsen:

• Leiestraat (2 plaatsen)

• Sint-Maartensplein (2)

• Molenstraat (2)

• Duivenstraat (4 al bestaande plaatsen)

• Nieuwstraat (1)

Shop & Go: 30 minuten winkelen zonder parkeerproblemen

Noteer het alvast in uw agenda: op zaterdag 
11 juli organiseert het N-VA-arrondissement 
Ieper een familiedag. 

Iedere afdeling is welkom aan de Hooge 
Crater (Meenseweg 467, Zillebeke).  
Vanaf 15.30 uur kan u daar genieten van een  
begeleid museumbezoek, een wandeling 
maken, deelnemen aan de volksspelen of 
gewoon genieten op het terras.

Om 18 uur spreekt Sander Loones, Europees 
Parlementslid en ondervoorzitter van de 
N-VA, iedereen toe. De familiedag wordt 
afgesloten met een varken aan het spit.

Volwassenen betalen 15 euro voor de dag, 
kinderen tot 12 jaar kunnen voor 10 euro 
deelnemen.

Meer info over de activiteiten aan de 
Hooge Crater:

• virginie.terrier@n-va.be

• 0496 63 59 51 

We doen opnieuw een oproep aan alle Wervikanen om 11 juli met ons 
mee te vlaggen. Zo draagt ook u bij tot de feestelijke sfeer die bij onze 
Vlaamse feestdag hoort.

Ons vlaggenteam doorkruist op 11 juli kriskras de gemeente en verrast  
de inwoners die de Vlaamse Leeuw hebben uitgehangen met een kleine 
attentie.

Hebt u nog geen Vlaamse vlag in huis? Geen enkel probleem. U kan voor 
slechts 10 euro een exemplaar bestellen bij Jean-Marie Delbaere. Contacteer 
hem op 0472 56 17 70 of 056 31 38 88.

vlag met ons mee!

Schepen Belinda Beauprez: “De stad 
brengt erfgoed dichter bij de burger.”

Gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu: 
“We promoten culturele ambassadeurs.”

in memoriam: Myriam Sesier

Christine Nollet

11 juli: N-vA-familiedag arrondissement ieper



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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 toegansgrecht 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:     /     /


