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Voorwoord  
voorzitter 
Veilig thuis in een welvarend 
Wervik
Het blijft de belangrijkste doelstel-
ling van N-VA Wervik om in 2018 
u persoonlijk, maar ook onze hele 
stad een mooie en vellige thuisbasis 
aan te bieden. Onze schepenen, 
gemeenteraadsleden en bestuurs-
leden zullen zich ook in 2018 elke 
dag verder inzetten om, samen met 
de andere meerderheidspartijen, 
een constructief en toekomstgericht 
beleid te voeren. Daarbij gaan we 
steeds verstandig en zuinig om met 
uw belastinggeld.

M/V gezocht
Daarnaast zijn we volop bezig met 
ons verkiezingsprogramma en 
lijstvorming. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? Heeft u een goed idee of 
een bekommernis? Droomt u er van 
om de stap naar de politiek te zetten? 
Blijf niet aan de zijlijn staan! Bij N-VA 
Wervik-Geluwe bent u aan het juiste 
adres. Neem gerust contact op met 
mij of met één van ons bestuursleden.

Er rest mij enkel nog u in naam van 
ons N-VA bestuur een gezond en 
voorspoedig 2018 toe te wensen.

Virginie Terrier 
Voorzitter N-VA Wervik
0473/576 491 
Virginie.terrier@n-va.be

Schoolkansen voor iedereen
Heeft u vragen over opvoeding, school, gezondheid of gezin? Sinds 
september kan u ermee terecht bij Steffi Malfait. Steffi treedt op als 
brugfiguur tussen de gemeente, de gezinnen en de scholen. Zij be-
handelt uw vragen op een discrete manier. Steffi is de schakel in de 
strijd tegen kinderarmoede in Wervik. “De scholen hebben inspraak 
en werken volop mee aan deze strijd”, verduidelijkt Jean-Marie  
Delbaere, OCMW-raadslid voor de N-VA.

Ondanks veel goedbedoelde initia-
tieven krijgt niet ieder kind dagelijks 
een warme en gezonde maaltijd. 
Daarom werken we vanuit het 
OCMW aan verschillende formules. 
Zo kunnen kleuters warme soep 
krijgen op school. Bepaalde gezinnen 
kunnen in aanmerking komen voor 
een warme maaltijd in de Kier of de 
Spie. Wie het niet breed heeft, eet 
soms minder gezond, wat helaas kan 

leiden tot uitsluiting, zwaarlijvigheid 
en lege of ongezonde brooddozen. 
“Ook belangrijk: kwetsbare gezinnen 
kunnen een aantal schoolcheques 
krijgen voor schooluitgaven”, besluit 
Viviane Lewille, OCMW-raadslid

  De N-VA sluit geen enkel kind uit.

  U kan Steffi Malfait bereiken op 
056/95.26.05 of via  
schoolkansen@wervik.be

Nieuwjaarsreceptie 
Samen klinken op het nieuwe jaar! U bent van 

harte welkom voor een hapje, een drankje en 

een gezellige babbel op de N-VA-nieuwjaars-

receptie. Deze gaat door op zondag 21 januari 

vanaf 11.30 uur in ‘In den Grooten Moriaen’, 

Koestraat 63 in Wervik. 

ZONDAG

21 januari 

2018-11.30 uur

‘In den Grooten  

Moriaen’, Koestraat 

63 Wervik

N-VA Wervik-Geluwe 
wenst u een fijn 2018!

N-VA Wervik-Geluwe wenst u fijne feestdagen!
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Laadpalen in Geluwe 
en Wervik
Na de fietslaadpalen zijn de eerste 
laadpalen voor elektrische wagens in 
Wervik en Geluwe een feit. 

U vindt ze terug op Steenakker en de 
Sint-Denijsplaats te Geluwe. Betalen 
kan u via een smartphone-app. Pas 
wanneer je initiatieven neemt als stads-
bestuur, kan je elektrische wagens naar 
je stad halen. “Ik ben zeer tevreden 
dat de eerste laadpalen geïnstalleerd 
werden”, zegt schepen van Openbare 
Werken Belinda Beauprez. 

Nederlands  
leren in het Taalcafé 
Voor schepen van Cultuur Sanne 
Vantomme is taal de sleutel tot 
integratie. In samenwerking met 
het OCMW worden er taalcafés 
georganiseerd. Het idee van een 
taalcafé is dat anderstalige mensen 
elkaar ontmoeten om er  
Nederlands te spreken.

Tijdens het taalcafé wordt er in kleine 
groepjes gepraat over allerlei onderwerpen. 
Een bezoek aan de bakker, het ouderge-
sprek op school, op bezoek bij de buurman, 
op doktersbezoek, een sollicitatie,.. het kan 
allemaal. 

Wilt u als Nederlandstalige mensen helpen 
om onze taal op een leuke manier te leren 
spreken? Lijkt het u fijn om samen met 
anderen te oefenen? Kom dan naar het 
taalcafé.

Een Woon- en  
Zorgbedrijf in Wervik? 
Vanuit Vlaanderen wordt er gepleit om in 
iedere gemeente het OCMW te integreren 
in het gemeentebestuur. Een van de belang-
rijkste trekkers hiervan is Liesbeth Homans. 
Woon-en zorgbedrijven vind je reeds terug 
in enkele grotere steden. N-VA Wervik-Ge-
luwe heeft hier hard aan gewerkt. Vanaf 
januari 2018 is het dan ook zo ver. Dan gaat 
ook in onze gemeente het woon- en zorgbe-
drijf van start.

Een zorgbedrijf omvat verschillende dien-
sten zoals bejaardenzorg, sociale woningen 
en nog veel meer. Dubbele diensten die nu 
zowel bij het Stadsbestuur als bij het OCMW 
bestaan, worden één dienst. Denk bijvoor-
beeld aan de IT-afdeling, klusjesdiensten en 
poetsdiensten. Als opstartcadeau krijgt het 
zorgbedrijf hiervoor een mooi startkapitaal. 
Woonzorgcentra, bejaardenwoningen en 
sociale woningen komen in hun portefeuille. 
Hiermee moet het zorgbedrijf dezelfde kwa-
liteit kunnen blijven aanbieden. Het zorg-
bedrijf is zelfstandig, wat wil zeggen dat het 
later financieel op eigen benen moet kunnen 
staan en niet meer afhangt van stadssteun.

Samen zoeken naar een 
ander bestemming voor 
onze kerken 
In groot-Wervik hebben we vier kerken. Deze kosten 
jaarlijks 300 000 euro, wat toch een hoge prijs is wan-
neer je weet dat nog maar zes procent van de mensen 
naar de kerk gaat. Vergeet ook niet, er zijn steeds min-
der priesters. 

N-VA-lijsttrekker Belinda Beauprez wil een serene dialoog opstar-
ten om te kijken of bepaalde gebouwen niet voor andere doeleinden 
gebruikt kunnen worden.
Dat wil niet zeggen dat kerkdiensten daar dan volledig moeten 
wegvallen. 
Ideeën voor herbestemming zijn welkom. 

  Sanne Vantomme,  
schepen van  
Cultuur

Meer info bij Sanne  
Vantomme op sanne.vantomme@n-va.be.

 Belinda Beauprez,  
lijsttrekker
belinda.beauprez@n-va.be.

N-VA Wervik-Geluwe wenst 
u een prettige kerst!
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Stad neemt landelijke 
wegen onder handen
Stad Wervik pakt in 2018 verschillende 
landelijke wegen aan. Het gaat om de Bus-
bekestraat en Hagelstraat in Wervik en de 
Artoisstraat en Peperstraat in Geluwe. 

Na 2018 volgen de Laag-Vlaanderenstraat, Calva-
riestraat en Hoge Poortstraat in Wervik, de Haan-
tjesstraat, Kleinestraat en Dullaardstraat in Geluwe 
en tenslotte de Veldstraat in Kruiseke. 

 “Jaarlijks vernieuwen we een deel van die lande-
lijke wegen”, zegt schepen van Openbare Werken 
Belinda Beauprez (N-VA). “Tot en met 2021 hebben 
we hiervoor elk jaar 250 000 euro aan de kant gezet. 
De wegen krijgen een nieuwe toplaag asfalt en waar 
nodig worden de bochten verstevigd en de funde-
ring vernieuwd.

Word Mooimaker
Laat ons samenwerken aan een propere stad. Met de actie 
Mooimakers kunt u als vereniging, school of club een aardig 
centje verdienen.

2017 was geen boerenjaar
Door de vorst eind april en de droogte van mei tot en met 
juni hadden de landbouwers het in 2017 zwaar te verduren. 
De Vlaamse regering Bourgeois heeft gelukkig deze natuur-
rampen erkend. 

Schepen voor Landbouw Philippe Deleu, behandelde 95 dossiers en be-
zocht de landbouwers om hen de nodige informatie te geven en hulp aan te 
bieden.

Glasbol duikt onder
Straks duikt de eerste ondergrondse glasbol op in de Zuidlaan. Of beter gezegd, duikt de glasbol on-
der. De stad kreeg hiervoor subsidies van Mirom-Menen. Er zijn tal van voordelen aan ondergrondse 
glasbollen: minder stank, minder geluidsoverlast, minder zwerfvuil en natuurlijk ook geen storende 
glasbol meer.  “We namen als proefproject een plaats waar er veel zwerfvuil te vinden was aan de 
glasbol. Daarna kijken we waar er nog ondergrondse glasbollen kunnen komen.” zegt schepen voor 
Milieu, Philippe Deleu. “Ook onderzoeken we nadien of we nog andere soorten afval onder de grond 
kunnen stockeren.”

Stel een actieplan op en maak de buurt netjes en mooi. Wat de concrete 
beloning is, vindt u terug op:

www.wervik.be/dienstverlening-en-bestuur/alle-diensten/leefomge-
ving/afval/operatie-proper-doet-jouw-vereniging-mee

Opgepast: 

de landbouwers 

moeten hun  

dossier indienen 

voor 31 januari 

2018. 



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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