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WERVIK-GELUWE

“DOR DE DENTE (P)”
OF “TANDPIJN (NL)”

Nederlands voor
anderstaligen

V.U.: Joris Vermeersch; Hansbekestraat 20, 8940 Wervik

Joris Vermeersch,
voorzitter N-VA Wervik-Geluwe
Tijdens het jaarlijks bezoek aan de
tandarts werd ik geholpen door een
Portugese tandarts in vlekkeloos
Nederlands. Ze kreeg van mij alvast
een welgemeende proficiat.
We geven een anderstalige slechts
zelden de kans Nederlands te
praten. Of het nu gaat als medemens, klant in de winkel, ouder op
de rapportavond, burger aan het
loket: nagenoeg altijd proberen we
te communiceren in de taal van de
anderstalige.
Moeten we ons niet eens de vraag
stellen of de anderstalige op langere
termijn hier niet de dupe van wordt?
Nederlands is wel belangrijk. Of
het nu gaat om een degelijke job te
vinden of om de kinderen te helpen
met de huistaken of gewoon om zich
te integreren.
Daarom een welgemeende oproep
om de anderstalige hun Nederlands
te laten oefenen. Schakel dus niet
onmiddellijk meer over naar het
Engels, het Frans of welke vreemde
taal je ook machtig mag zijn. Spreek
Nederlands.

www.n-va.be/wervik

Naar aanleiding van de Week
van het Nederlands is N-VA
Wervik-Geluwe een stickeractie
gestart bij de handelaren.
Het is een laagdrempelig project met een uiterst positieve
aanpak. Anderstaligen krijgen
de kans om hun Nederlands
te oefenen in de winkel om de
hoek.

De Nederlandstalige winkeluitbaters kunnen tonen dat anderstaligen gerust in het Nederlands
iets bij hen kunnen bestellen,
ook al maken ze soms taalfouten.
De actie zelf is ontstaan als
initiatief van vzw “De rand” en
de provincie Vlaams-Brabant en
Unizo.

Stickers zijn beschikbaar op aanvraag bij joris.vermeersch@n-va.be

Kerstdrink en Music For Life
Op 19 december is iedereen welkom vanaf 18
uur op onze Kerstdrink in de Macote in Wervik. Ook doen we mee aan de ‘De Warmste
Week’, een Music For Life-actie van Studio
Brussel en verkopen we kaarsen. Daarmee
steunen wij dit jaar Bednet. Bednet biedt synchroon internetonderwijs aan voor langdurig
of chronisch zieke kinderen.

Meer info op: http://www.bednet.be/
wenst u een prettig eindejaar!

Belinda Beauprez let op de centen

Bestuurslid in de kijker

Onder impuls van schepen van
FinanciënBelinda Beauprez bespaart
onze stad flink op haar verzekeringsportefeuille dankzij een offerteaanvraag
voor stad en OCMW samen.

Het gaat om verzekeringen voor gebouwen, het wagenpark, de burgerlijke
aansprakelijkheid, brand, personeel en
arbeidsongevallen.

Elke editie zetten we een N-VA
Bestuurslid in de kijker. Deze
keer is het de beurt aan Magda
Coudyzer.

In de toekomst wil het OCMW en stad
Wervik meer dossiers samen bundelen.
Hierdoor kunnen wij meer gewicht in
de schaal leggen om te onderhandelen
over de prijzen. Belinda sleept de best
mogelijke tarieven uit de brand.

“Al vroeg werd ik geconfronteerd
met de harde werkelijkheid, wat
het betekende om Vlaming te zijn.

De komende vier jaar gaan we samen in
totaal ongeveer 464 000 euro besparen.
Dat is veel geld waar we niks voor moeten doen. Over een periode van vier jaar
zal stad en OCMW ongeveer 700 000
euro aan verzekeringen betalen.

Belinda Beauprez
Schepen van Financiën

Mijn vader Maurits was mede
oprichter van de Volksunie afdeling Wervik. Bij ons thuis werden
de huis-aan-huisbladen (“Wij in

Wervik”) geplooid en verdeeld. Ik
hielp bij verdeling.
Sinds 2008 ben ik bestuurslid
en penningmeester van N-VA
Wervik- Geluwe. Ik verzorg de
tafelversiering van Lentefeest en/
of herfstfeest en het samenstellen
jaarlijkse ontbijtactie.
Mijn hobby’s zijn schilderen, bloemen, wandelen en onze kleinkinderen.”

Overal Kerst met meer licht en met minder verbruik
Onlangs sloot Belinda Beauprez
een contract af voor kerstverlichting na een nieuwe uitbesteding.
We krijgen een nieuw concept met
aandacht voor duurzaamheid: meer
lichtjes met minder verbruik. In
Geluwe is er op langere afstand
kerstverlichting. Ook Kruiseke

wordt niet vergeten en krijgt voor
het eerst een lichtkerstboom aan de
kerk. In Wervik wordt de fontein
feeëriek opgefleurd met een grote
kerstboom met lichtballen.
Wij hopen vooral een aangenaam
Wervik te creëren waar het leuk

is om te vertoeven tijdens de
eindejaarsfeesten. Laten wij ook
niet vergeten om de cadeaubon te
promoten die in veel handelszaken
en in het stadhuis te koop is. Op
deze manier kunnen wij allen de
handelszaken op ons eigen grondgebied steunen. Gewoon doen!

Winnaar prijsvraag vorige editie:
Boek ‘Want er komen betere tijden’.
Tijdens ons herfstfeest op 18 oktober samen met Kamerlid Daphné Dumery werd de winnares
uit Geluwe van het boek “Want er komen betere tijden” getrokken door Tiele Gantois, tweede
eredame Tabaksfee 2015-2016

Ruimte voor verenigingen
Op 11 oktober opende het stadsbestuur vernieuwde Rode Kruis-lokaal. De cultuurdienst
stelde een goed jaar geleden voor aan het Rode Kruis om hun lokaal in te ruilen voor het
voormalig JOC/politiebureau.

Agenda : Valentijn 2016

De stad investeerde voor een kleine 14 000 euro. In het oude lokaal zal het stadsbestuur
een aantal aanpassingswerken uitvoeren zodat deze locatie ter beschikking gesteld kan
worden voor de vele verenigingen die onze stad rijk is.
Het stadsbestuur neemt het zoeken naar oplossingen voor de lokalenproblematiek ter
harte. Naast het ter beschikking stellen van het oude Arvic is dit hier ook een mooi bewijs van.

Naar jaarlijkse traditie kunt u ons terug
verwachten op verschillende plaatsen met de
Valentijns-chocolaadjes.
Sanne Vantomme
Schepen van Cultuur

OCMWeetjes

Nieuwe schepen voor N-VA

Philippe Deleu
Toekomstig schepen van Toerisme, Recreatie,
Groen, Milieu, Landbouw, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen, Gezin, Communicatie (dienstverlening) en Inspraak.

wervik@n-va.be

Op 1 januari 2016 vindt een bestuurswissel plaats. De voorzitter
van de gemeenteraad, Philippe Deleu, wordt schepen van Toerisme,
Recreatie, Groen, Milieu, Landbouw, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen,
Gezin, Communicatie (dienstverlening) en Inspraak: ”Op dit moment ben ik me volop aan het inwerken in zeer boeiende en gevarieerde bevoegdheden. Dank aan de collega’s, en de stadsdiensten
voor een vlotte inloopperiode. Ik kijk enthousiast uit naar een goede
samenwerking met het college!”
Inwoners met vragen of opmerkingen mogen me natuurlijk altijd
contacteren: philippe.deleu@wervik.be, samen zorgen we voor een
aantrekkelijkere, en mooie stad!”

Het volkstuinproject is van start gegaan.
Dit mooie project heeft als gezonde voeding te
promoten, - de sociale cohesie te verhogen en de
buurtdynamiek te bevorderen.

Viviane Lewille
Medewerkster Stuurgroep Buurtwerking

www.n-va.be/wervik

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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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