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Ter Beke in nieuw jasje 
U was misschien op bezoek bij uw ouders of grootouders, of misschien zocht u een verblijf voor hen, de 
Geluwenaren waren tot voor kort op z’n zachtst gezegd niet echt onder de indruk van het gebouw Ter Beke. 
Dat is niet gek als u weet dat een bewoner niet eens een eigen toilet had. Het armzalige gebouw kreeg onder 
impuls van de N-VA eindelijk een flinke opknapbeurt. 

De Verandering Werkt 
Tientallen jaren lang is er veel over gepalaverd, is er weinig ge-
daan en is er veel geld misgelopen aan subsidies. Om de verbou-
wing toch te kunnen betalen, werkten Belinda Beauprez (N-VA) 
en de OCMW-voorzitter nauw samen. Een oplossing werd 
gevonden en de patstelling werd doorbroken.

De stad deed een extra duit in het zakje voor het OCMW. Ook 
kreeg Belinda een betere rentevoet door de kredieten van de stad 
en het OCMW bij de bank samen te voegen. Eenmaal de finan-
ciering rond was in 2015, was het tijd om de koe bij de horens te 
vatten en de verbouwingswerken te starten. 

Een menswaardig gebouw
We zijn drie jaar later. Volgens OCMW-raadslid Jean-Marie 
Delbaere (N-VA) mag het resultaat best gezien worden. Geluwe 
heeft een menswaardig woonzorgcentrum, waar iedereen trots 
op kan zijn. 

De gezellige leefruimtes zijn ruim en licht. De moderne kamers 
hebben allemaal een eigen karakter. En eindelijk heeft iedere 
kamer een badkamer met toilet. Het personeel kan rekenen op 
alle mogelijk hulpmiddelen in een degelijke verpleegomgeving.

Een kamer aan de zuidkant van het gebouw. 
Elke kamer heeft een eigen karakter.

Een schuifwand geeft toegang tot de badkamer.

Ter Beke kreeg gezellige leefruimtes.

De N-VA heeft een            voor Wervik-Geluwe.
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Proefproject: centrum Wervik wordt zone 30 
Om uw verkeersveiligheid en die van uw kinderen te verhogen, wordt het centrum van Wervik een 
zone 30. Door de smalle straten in de binnenstad, is het aanleggen van fietspaden praktisch onmo-
gelijk. Daarom kiest schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme voor dit proefproject met een zone 30. 
Over enkele maanden wordt het project geëvalueerd. 

Waarom een zone 30?
  Minder ongevallen. Cijfers uit een andere stad geven aan dat 

het aantal ongevallen daalde met 25 procent. Het  
aantal ongevallen met fietsers daalde zelfs met 36 procent.

  De remafstand wordt korter. 
  Oogcontact tussen automobilisten en zwakke  

weggebruikers makkelijker mogelijk maken. 
  Als er een fietssuggestiestrook zou aangebracht worden in de 

Speiestraat, zou fietsen in beide richtingen tussen Oosthove 
en de Toekomststraat mogelijk worden.

Was u er in 1968 niet bij om 2 000 jaar Wervik te vieren?

U krijgt een nieuwe kans op 14 en 15 juli
Velen van ons hebben in 1968 de vieringen van 2 000 jaar Wervik niet  
meegemaakt. Maar op 14 en 15 juli vieren we 2 050 jaar Wervik en  
Wervicq-Sud. Het initiatief kwam vanuit Wervik. Diverse enthousiaste 
verenigingen zetten hun schouders onder viering. 

Er valt van alles te beleven
We mikken op meer dan 10.000 bezoekers 
die komen proeven van het beste van onze 
beide regio’s. Op het programma onder 
andere:
  een verrassend eetfestijn en een streek-

productenmarkt met meer dan 80 deelne-
mers.

  Beleef de geschiedenis met groepen  
die verschillende tijdsperiodes doen  
herleven (Romeinen, middeleeuwen,14-18, 
Napoleon

  Kapsul zorgt voor kunst aan de boorden 
van de Leie.

  Een massale (her)trouwpartij.
  Dansen in de Spiegeltent. In Frankrijk op 

Glenn Miller en bij ons op hedendaagse 
tonen.

  Vuurwerk op de Balokken. 
  En nog veel meer!

Agenda
26 augustus:  
Jaarlijkse  
ontbijtactie van 
N-VA Wervik- 
Geluwe.

29 september:  
3de Nacht van de 
Ambiance -  
Schlagerfestival  
in Oosthove.

Wervikse op 2de plaats provin-
cieraadslijst: Virginie Mahieu
Op de tweede plaats van provincieraadlijst in 
West-Vlaanderen staat Virginie Mahieu, onze 
kandidaat uit Wervik. Met uw steun kunnen 
we Wervik de komende jaren vertegenwoordi-
gen in de provincieraad. 

Wie is Virginie? 
  Mama van drie kinderen, waaronder een pleegkindje
  Werkzaam als leerkracht in de Taalkoffer, de Vlaam-

se school in Komen
  Secretaris in het bestuur van N-VA Wervik-Geluwe 

“Ik ben een persoon die er 100 procent voor gaat als ik 
me ergens voor engageer. Toekijken vanaf de zijlijn is 
voor mij geen optie. Daarom koos ik voor de politiek. 
Vooral voor de kinderen wil ik bijdragen aan een maat-
schappij waar onze waarden en normen beschermd wor-
den. Ik wil bouwen aan een rechtvaardige maatschappij 
waarin inzet beloond wordt”, zegt Virginie Mahieu.

Nieuwe ‘graankorrelschool’ in Geluwe 
voor engeltjes en bengeltjes 
Kleuters deden onlangs de eerste spadesteek van een 
nieuwe kleuterschool die op het Berkenhof komt.  
De bouw kwam in een stroomversnelling na een  
doorbraak in het dossier in september 2016.

School op maat van leerlingen
In de klaslokalen zullen er opschuifbare wanden geplaatst worden, 
waardoor de ruimtes aanpasbaar zijn. Buiten voorzien we veel groen, 
een zandbak, fietsstroken en een zitarena. Kortom, het wordt een waar 
kinderparadijs. 

Voor schepen Belinda Beauprez (N-VA) stond de bouw hoog op haar prioriteitenlijst. Door veel frisse ideeën en vooral  
doorzettingsvermogen werpt haar inzet nu vruchten af. 

Schepen Belinda Beauprez is blij 
dat door haar inzet het dossier uit 
de jarenlange politieke impasse is 
geraakt.

Wist je dat …
  het huidige stadsbestuur het wegenwerken- 
budget met 25 procent verhoogd heeft?  
Deze middelen zetten we in om de landelijke 
wegen eindelijk aan te pakken.

  er een kiss-and-ridezone is in de kasteelstraat?

  op de Tabula Peutingeriana Wervik en Tongeren 
als enige steden in het Vlaamse landsgedeelte 
afgebeeld staan? De Tabula Peutingeriana is een 
Romeinse reiskaart uit de 3de of 4de eeuw.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


