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 De rotonde tussen de N58 en N8 verdwijnt en wordt een 
kruispunt met verkeerslichten en twee keer twee rijstroken op 
N58. De fietstunnels blijven.

 De rotonde met de N338 wordt een turborotonde 
met voorsorteervakken.

N-VA investeert in uw verkeersveiligheid
Een oplossing voor het verkeersknelpunt bij de afrit van de A19 begint vorm te krijgen. Schepen van  
Mobiliteit Sanne Vantomme vernam van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 
dat Geluwe een budget van 2 500 000 euro krijgt.

Werken Ter Hand 
op schema 
Schepen van Patrimonium 
Belinda Beauprez ziet dat de 
werken voor het ontmoetings-
centrum in Ter Hand goed op 
schema liggen.

N-VA heeft een hart  
voor Wervik-Geluwe
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Sanne Vantomme op plaats 2, Jari Denorme op plaats 3

N-VA kiest voor ervaring en jeugd 

“Sanne heeft in deze legislatuur als schepen zijn strepen 
meer dan verdiend”, opent afdelingsvoorzitter Virginie 
Terrier. “Tijdens zijn ronde of op tal van activiteiten komt 
hij dagelijks in contact met de bewoners van de stad. Als 
iemand een vraag heeft, zorgt hij ervoor dat die bij de juiste 
personen terechtkomt en opgevolgd wordt.”

“Ik ben niet de man van veel woorden, maar ik ben er wel 
van overtuigd dat mijn daden gezien mogen worden. Ik zal 
dan ook mijn steentje bijdragen aan een nog beter, veiliger 
en gezelliger Wervik-Geluwe, want daar staan de N-VA 
voor”, vult Sanne Vantomme aan.

  44 jaar
  Duojob: groenten -en fruithandelaar en luisterend oor 

voor de burger
  23 jaar actief in de politiek en één van de grondleggers 

van N-VA Wervik-Geluwe
  Schepen van Cultuur, Mobiliteit, Evenementen en 

Integratie
  Vaak ‘overal’ terug te vinden

Jari is een dynamisch en gedreven persoon. Hij is de juiste 
persoon om ook de jongere generaties aan bod te laten 
komen. Ervaring in de politiek is een pluspunt, maar jong 
geweld zorgt ervoor dat je vooruitgaat door nieuwe en 
frisse ideeën. In het twee jaar dat Jari deel uitmaakt van het 
N-VA-bestuur, heeft hij voor deze frisse dynamiek gezorgd. 
“Heel vlug had ik door dat hij een grote en beloftevolle 
aanwinst was. Ik geloof meer dan 100 procent in hem”, 
benadrukt afdelingsvoorzitter Virginie Terrier. 

“Het was voor mij een verrassing, maar tegelijk ook een 
grote eer om deze kans te krijgen. Ik grijp die dan ook met 
beide handen. Als trotse Wervikaan wil ik mij inzetten 
voor onze prachtige Vlaamse stad. Ieder kind, elke tiener, 
elke jongere, maar ook oudere moet zich thuis kunnen 
voelen in onze stad”, besluit Jari Denorme. 

  23 jaar
  Bachelor in financiën en verzekeringswezen en aan de 

slag in een Werviks kantoor
  Oud-praeses van Moeder Werviksche
  Vaak terug te vinden op het tennisveld bij tennisclub 

Olympos

Burgerbeweging proper Wervik

Gemeenteraadslid Angelo Demuynck en uittredend 
schepen Philippe Deleu vrijwilliger 
Wist u dat er jaarlijks 3,19 kilogram zwerfvuil per Vlaming in onze 
natuur terecht komt? En dat zwerfvuil zoals een kauwgom twintig jaar 
lang kan overleven? 

Op 8 februari werd de burgerbeweging Proper Wervik voorgesteld die het zwerfvuil wil 
aanpakken op plaatsen waar de stadsdiensten niet geraken. De beweging kreeg alvast alle 
medewerking van schepen van Milieu Philippe Deleu, die na de verkiezingen niet meer 
kiest voor de politiek en zich in de vrijgekomen tijd volop wil inzetten als vrijwilliger van 
de burgerbeweging. De stad en MIROM zorgen voor logistieke steun zoals fluovestjes, 
handschoenen, vuilzakken en prikstokken. Bovendien zijn de vrijwilligers verzekerd.

Leiewerken Vlaamse kant 
voltooid 
In de gietende regen werden op 2 februari de Leiewer-
ken afgesloten met het planten van een zomereik. Wer-
vik mag trots zijn op de Vlaamse kant van de Leie. Het 
jaagpad is een pareltje voor wandelaars en fietsers. De 
Vrijdagmarkt wordt ongetwijfeld de plaats om samen te 
komen en te feesten. De zonliefhebbers moeten gewoon 
nog wat wachten op goed weer.

Woensdagmaaltijden in  
De Kier & De Spie
In de strijd tegen (kinder)armoede kunnen kleuters en 
leerlingen van de lagere school samen met hun ouders 
of grootouders op één woensdagmiddag per maand 
gezond en goedkoop komen eten in De Kier en De Spie. 
Nadien is er een vrijwillige kindernamiddag van de 
buurtwerking of de tienerwerking van Beestig in buurt-
huis De Kier. Dit kan enkel voor inwoners van onze 
gemeente en er zijn ook een aantal voorwaarden.

Noteer alvast in uw agenda
16 april 2018:  
Gespreksavond met Jan Jambon om 19.30 uur in het Münchenhof in Langemark

27 april 2018
Quiz Jong N-VA Westhoek om 19.30 uur in OC de Leege Platse te Zonnebeke.
Meer info? Mail naar wouter.goudeseune@n-va.be. 

29 september 2018
3de Nacht van de Ambiance - Schlagerfestival in Oosthove.

Sint-Jorisstraat autovrij 
tussen 8 uur en 08.30 uur 
Na het éénrichtingsverkeer in de Sint-Jorisstraat, wil 
schepen van Mobiliteit, Sanne Vantomme de straat ’s 
morgens volledig autovrij maken. Een kiss-and-ride 
in de Kasteelstraat moet een oplossing brengen. En 
dan wordt het afwachten of de proefopstelling een 
goed resultaat oplevert.
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Alexander (Sanne) Vantomme Jari Denorme
  Wil je ook meehelpen aan een proper Wervik? Je kan je opgeven bij de stuurgroep 
of mailen naar proper@wervik.be.

  Meer info in De Kier en De Spie



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


