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Opendeurdag De Spie
tijdens de Gapersfeesten

Eindelijk betere schoolgebouwen
U kon in ons blad van september 2016 al lezen dat er een door-
braak in zicht was voor de oude schoolgebouwen van de ‘Graan-
korrel’  in Geluwe. Jarenlang had schepen Belinda Beauprez in 
stilte gewerkt aan dit dossier.

Er was eveneens nauw overleg met Rik Braem, de vorige schepen van  
Onderwijs. Uiteindelijke nam Belinda Beaprez contact op met de minister  
van Onderwijs  en deed concrete voorstellen om uit de jarenlange stilstand te 
geraken en met resultaat. Moraal van het verhaal,  goed samenwerken loont.

“Het enige wat telt is de verandering en het eindresultaat: 
betere schoolgebouwen voor de kinderen.” 

Schepen Belinda Beauprez

 Uit het N-VA-blad van september 2016.

Binnenkort gaat dienstencentrum De Spie open. In de Spie worden mensen geholpen die het wat moeilijker 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan huisvestiging en woonzorg voor ouderen. 

Er worden warme maaltijden aangeboden en mensen kunnen 
een babbeltje slaan in de cafetaria. Bovendien is er plaats voor 
activiteiten van seniorenverenigingen. Er kan ook wat bijgeleerd 
worden. Denk bijvoorbeeld aan taallessen of computerlessen. 

Een belangrijke hoeksteen van de werking van het diensten- 
centrum zullen de vrijwilligers zijn.  Daarom  een warme  
oproep voor vrijwilligers in het dienstencentrum die hun  
steentje willen bijdragen.

Feestelijke opening van de Leiebrug op 25 mei 
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Tip voor vakantiegangers 
Je vakantie aankondigen op Facebook kan een stomme zet zijn. 
Je kan beter achteraf je foto’s posten. Wat wel een goed idee is, is 
je vakantie melden bij de politie. Via de website van de politie-
zone (www.arroieper.be) kan je een aanvraagformulier invullen 
en die dan aan het lokaal commissariaat bezorgen. Zo kan je 
zorgeloos genieten van je vakantie.

Lions steken handen uit de  
mouwen
Op 26 maart trokken de Lions van onze regio de laarzen aan. 
Zwerfvuil op de Balokken werd verzameld en opgehaald en in 
de Molenmeersen was er een boomplantactie. De N-V-sche-
penen staken ook de handen uit de mouwen.

Nieuwbouw Ter Beke  
gaat vooruit
De werken aan de nieuwbouw Ter Beke schieten goed op.  
In totaal komen er 79 kamers waarvan vier speciaal voor een 
korter verblijf om terug even op krachten te kunnen komen. 

De kamers zelf zijn 25 m² groot. Deze kamers zouden rond 
april 2018 klaar moeten zijn. De verandering werkt.

Stadhuis krijgt nieuw onthaal

Vlaanderen feest en Wervik feest mee
Op zondag 9 juli feest Vlaanderen. Vanaf 10 uur keert de Kunstmarkt Kapsul 
terug naar Steenakker. Tussen 15 en 19 uur is er de speelstraat met als topper een 
deathride. De speelstraat wordt dit jaar helemaal uitgewerkt in het thema Ro-
meinen waar zowel avontuurlijke als rustige activiteiten voor jong en oud worden 
voorzien. Voor de creatieveling zijn er knutselstanden.

Vanaf 15.30 uur presenteren we op het Sint-Maartens-
plein een Romeinse doe-mee-spelshow. Om 16.30 uur is 
er een demo dans. Vanaf 17.45 uur klimt Sons Saucisses 
op het podium. En om 20 uur is het de beurt aan Ma-
ma’s Jasje. Ambiance verzekerd!

“De toegang van het 
stadhuis wordt verbe-
terd voor bezoekers 
die minder mobiel 
zijn.” 
Schepen van Dienstverlening Philip-
pe Deleu 

“Dit jaar krijgt Vlaanderen Feest 
een nieuwe jasje. Dat de zon 
ook maar haar best doet.” 

Schepen van Feestelijkheden Sanne Vantomme

Vlaanderen vlagt
Naar goede gewoonte mogen de bewo-
ners van huizen waar de Vlaamse Leeuw 
wappert op 11 juli een kleine attentie 
verwachten van N-VA Wervik-Geluwe.

De ingang van het 
stadhuis aan de 
kant van de Ooi-
evaarstraat wordt 
binnenkort aan-
gepakt. Er wordt 
gewerkt aan een 
betere toegang 
en openingsuren 
die beter bij onze 
inwoners passen.
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Nacht van de Ambiance: u komt toch ook?
Schlagerfestival op 30 september ten voordele van het kinderkankerfonds.



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


