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WERVIK-GELUWE
EEN DRAAK VAN
EEN STRAAT?

Kruiseke zit op kruissnelheid
N-VA Wervik-Geluwe is verheugd dat na
een titanenstrijd van tien jaar, eindelijk het
startschot is gegeven voor de bouw van
het OC Kruiseke. Iedereen kan zien dat
de werken goed opschieten. Dankzij het
harde werk van onze schepen Belinda
Beauprez, kwam er eindelijkschot in de zaak.
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Sint-Joris was een drakendoder. De
Sint-Jorisstraat was een draak van
een straat. Dit was alvast de mening
van een bezorgde vader die dit ook
aan N-VA Wervik meldde. Vlak na en
voor de schooltijd was de situatie er
op z’n zachtst uitgedrukt een kleine
chaos. Hierop ging Sanne Vantomme,
schepen van Mobiliteit, ter plaatse.
Hij nam poolshoogte en vroeg de
mening van onder meer het schoolbestuur en de politie. De ideeën
van onze wakkere burger kwamen
op de mobiliteitscommissie en bij
de start van het schooljaar kwam er
verandering, die na een proefperiode
beoordeeld wordt.
U ziet het: mensen die denken en
durven zijn steeds bij ons welkom. Bij
Sint-Joris: op naar de strijd tegen een
volgende draak in Wervik, Geluwe of
Kruiseke.

www.n-va.be/wervik

“Het dossier heeft heel wat voeten in
de aarde gehad”, zegt Belinda. “Na veel
moeite is het toch gelukt om tijdig de
nodige goedkeuringen binnen te krijgen.
Alle beoogde subsidies hebben we kunnen binnenhalen.
We zijn dus uitermate tevreden dat we de
verenigingen binnenkort een waardig onderkomen kunnen aanbieden. Want onze
verenigingen zijn per slot van rekening
het kloppend hart van onze stad.” besluit
Belinda.

“Ook de schoolomgeving in Kruiseke
wordt aangepakt. Wagens kunnen niet
meer wildparkeren op het kerkpleintje
van Kruiseke”, vult schepen Sanne Vantomme aan. ‘Veiligheid voor onze kinderen is hierbij een absolute prioriteit. In
een goede samenwerking met de school
hebben we beslist om voor- en naschoolse
verkeerschaos in goede banen te leiden.
De kinderen worden in rijen naar de parking van Sparta Kruiseke geleid, waar ze
door hun ouders worden opgewacht. We
danken dan ook van harte het schoolbestuur voor de positieve samenwerking.”
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Gratis toegang

N-VA ZET IN OP GELUWE
De verloederde staat van de school in Geluwe is lang gekend. De N-VA neemt
hier geen vrede mee. Onze schepen Belinda Beauprez zet zich al jaren in voor
het dossier: “Vroeger – vanuit de oppositie toen nog – en nu als schepen doe ik
het mogelijke om onze jeugd een aangename leeromgeving te geven. De ramen
werden geschilderd en de schoolpoort wordt aangepakt.”

SAMEN VORM EN KLEUR GEVEN AAN HET DORPSHUIS
Ook op Ter Hand wordt de vroegere school nieuw leven ingeblazen. Belinda:
“Vroeger stelde men slechts lap- en tapwerk voor, om bijna enkel de koer te
vernieuwen. Nu wordt er echter gekozen voor een totaalproject. We hechten
veel waarde aan inspraak van de buurt en de verenigingen. Samen met hen
geven we vorm en kleur aan een nieuw dorpshuis.”

ANTWOORDEN OP DE NODEN VAN OC GELUWE
Ook OC Geluwe krijgt meer en meer vorm. “Dergelijk project moeten we goed
voorbereiden”, verklaart schepen Sanne Vantomme. “Samen met een werkgroep
van toekomstige gebruikers brachten we de noden in kaart. Na selectie van
verschillende kandidaat-ontwerpers wordt zeer binnenkort de uiteindelijke
architect aangesteld. Laten we er een peer op geven, en goed doorwerken.”
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Belinda Beaupre

Een veiliger Wervik
De schoolomgeving aan de Sint-Jorisstraat moet veiliger. Daarom deed wakkere papa Steven Vansteenkiste het voorstel om enkel nog eenrichtingsverkeer toe te staan in deze straat. Na advies van de mobiliteitscommissie en de
schooldirectie, keurde het schepencollege het voorstel van Steven goed.
“Er komt een proefproject van zes maanden, waarbij men met de wagen de
Sint-Jorisstraat enkel kan bereiken via de Koestraat”, verklaart schepen Sanne
Vantomme. “Zo moeten de kinderen die naar school gaan, de straat niet meer
oversteken. Fietsen kan in wel beide richtingen.”

Sanne Vantomme

In de Koestraat was er top voor kort vooral verwarring. Wanneer moest een
bestuurder voorrang verlenen en wanneer niet? Deze situatie is nu ook van
de baan. Het schepencollege streeft naar een duidelijke verkeersomgeving,
met een veilige en eenvoudige circulatie. De verkeersremmende maatregelen
komen de schoolgaande kinderen en de bewoners ten goede.

Win dit boek!
De N-VA geeft een exemplaar van het interessante boek ‘Want er komen
betere tijden: sociale geschiedenis van Wervik’ weg. Daarvoor dient
volgende vraag te beantwoorden:
‘Welke architect ontwierp – in zijn typische stijl – de gebouwen waar men
nu het Isermael en Chez Koen te Wervik kan vinden?’
Stuur het juiste antwoord naar philippe.deleu@n-va.be en misschien
pikt een onschuldige hand uw naam dan wel als winnaar uit de hoed
met deelnemers. Veel succes!

wervik@n-va.be

Bestuurslid Steven Vansteenkiste:
“Ik wil de Wervikse geschiedenis beter zichtbaar maken”
N-VA-bestuurslid Steven Vansteenkiste is een
49-jarige opvoeder. Hij werkt in het Wervikse
OCMW. “Heel wat van mijn tijd gaat naar de
opvoeding mijn kroost: mijn drie jongste zijn
Ryan, Rhune en Aaron. Mijn oudste zoon
Joren weet al zijn eigen boontjes te doppen”,
legt Steven uit.
Ik heb een enorme interesse voor cultureel erfgoed, geschiedenis en algemene kennis. Als lid van enkele organisaties neem ik actief deel aan het ‘living history’-fenomeen.
Hierbij probeer ik me in te leven in de tijd en cultuur van
de Romeinen en de Kelten. Soep maken, met kruiden die
langs de kant van de weg groeien, kan soms verrassend
zijn. Ook als Romein een 20 kilogram wegend harnas
torsen om te marcheren is confronterend.

Wervik heeft een rijke geschiedenis. Ik wil me inzetten
om die toegankelijk te maken voor het grote publiek. Als
secretaris van Viroviacum Romanum promoot ik graag
het tweejaarlijks evenement dat dit jaar op 2, 3 en 4 oktober
doorgaat. Als bestuurslid van N-VA Wervik-Geluwe, wil ik
mijn sociaal engagement uitdragen. Elk verdient een eerlijke kans wanneer men interesse toont voor Vlaanderen
en ons erfgoed, met wederzijds respect voor elkaar. Ik leg
alvast
st graag mijn oor te luisteren.

DARKY SERROEN IS NIEUWE
ONDERVOORZITTER N-VA WERVIK-GELUWE
Als gewezen zelfstandige zit het ondernem
en Darky in
het bloed. Daarom vond hij dat er iets moest
veranderen
in onze stad. Dus sloot hij zich aan bij de N-VA
: “Mijn
inzet gaat vooral uit naar economie, en comf
ortabel
wonen. Als werk nemer van een immo-kantoo
r hou ik
hierbij vinger aan de pols. Ik merk dat er sind
s onze beleidsdeelname positieve veranderingen gebe
uren, met
tal van projecten door onze schepenen.”
Al nieuw
Als
ni
e ondervoorzitter wil Darky de mandatarissen
van onze partij
ondersteunen, met een duidelijke aandacht voor
onze Vlaamse roots.

NIEUW BESTUURSLID CHESNEY
VERFAILLIE: “IK WIL ME VOLOP
AD”
TA
INZETTEN VOOR ONZE STAD”
Chesney is een 21-jarige elektricien,
Ch
en woont in het mooie dorp Kruiseke:
“Ik ben bij de N-VA gegaan omdat ik
“I
een grote interesse heb voor politiek.
ee
Daarbij wil ik tonen aan de bevolking
Da
dat jongeren politieke interesse hebda
ben en dat we willen bouwen aan onze
be
toekomst. Ik volg het reilen en zeilen in Kruiseke op de
to
voet, en mijn interesse gaat vooral uit naar sport en jeugd.
vo
Ik wil me namelijk volop inzetten voor onze stad.”

Virginie Terrier trekt naar
V
N-VA-hoofdkwartier
N
Sinds augustus is Virginie, fractieleidster en
gemeenteraadslid, voltijds aan de slag op het N-VApartijsecretariaat in Brussel. Ze zal alle afdelingen
We -Vla nderen actief ondersteunen en hen met raad en daad
van West-Vlaa
bijstaan. Zij blijft ook lokaal actief als politieraadslid en fractieleidster in de gemeenteraad.
“Voor mij is het een nieuwe uitdaging die ik met beide handen
grijp”, zegt Virginie. “Mensen aanmoedigen, begeleiden en ondersteunen heb ik altijd graag gedaan. Mijn nieuwe job wordt een
voordeel voor onze werking in Wervik. Goede en nieuwe ideeën
neem ik graag mee naar onze stad.”

www.n-va.be/wervik
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¨ Kerstdrink - 19 deccember
Het Kapittel
Meer info:
rona
ro
nald
na
ld.demey@n-v
ld
-va.
-v
a.be
a.
be - 0056
56 51 14 8877

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde
dd ld effectieve
ff ti
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
We
Wett
ttel
elijijkk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar

45 jaar
loopbaan

23 jaar

45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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