
Beste inwoners,

Eén jaar! Een jaar lang leven we al 
met de gevolgen van dat virus ge-
naamd corona. Een jaar lang al wor-
den we gescheiden van dierbaren, 
leven we met allerlei beperkingen 
en staat het water ondertussen aan 
de lippen van heel wat mensen in de 
horeca en de evenementensector.

Jong en oud voelen zich vaak 
eenzaam en leven in een emotionele 
rollercoaster. In dit blad lees je zo de 
getuigenis van Zara, een 16-jarig lid 
van de N-VA die omschrijft hoe veel 
jongeren de crisis ervaren.

Ook leest u de stand van zaken over 
de vaccinatiecampagne in Wervik. 
 N-VA-gemeenteraadslid Jari Den-
orme stelde uw vragen tijdens de ge-
meenteraad. Want iedereen hunkert 
naar meer en meer vooruitzichten 
en een terugkeer naar het normale 
leven. Zorg ondertussen goed voor 
elkaar en voor u zelf en aarzel zeker 
niet om ons te contacteren!

We staan steeds klaar om u een luis-
terend oor te bieden en uw klankbord 
te zijn in het gemeentebeleid.

Virginie Mahieu
Voorzitter N-VA 
Wervik-Geluwe
virginie.mahieu@n-va.be

“Het zal geen gemakkelijke opdracht 
worden om een bekwame politica 
als Belinda Beauprez op te volgen. 
We gaan haar kennis, gedrevenheid, 
bekwaamheid en inzicht in de fi nan-
ciële en technische dossiers missen.

Belinda was hard voor wie het nodig 
was en zacht voor wie het moei-
lijk had. Vooral kinderarmoede en 
armoede in het algemeen vond ze een 
onrecht. Ze was als het ware socialer 
dan een doorsnee socialist. We zijn 
dan ook dankbaar voor wat Belinda 
voor de stad Wervik en onze afdeling 
N-VA Wervik-Geluwe heeft betekend. 
Ze was ook een zeer goede collega in 
het schepencollege en in de gemeente-
raad. Ik ben dan ook zeer verheugd 
dat ze ons blijft ondersteunen in de 
fractie, het bestuur en de partij.

Voet in diverse politieke kanalen

Ik ben ook uitermate blij om Virginie 
Terrier opnieuw te mogen verwelko-
men in de gemeenteraad. Ze heeft al 
heel wat ervaring opgebouwd in de 

vorige legislatuur als fractieleider, 
gemeente- en politieraadslid. Ook 
haar job als provinciaal bewegingsver-
antwoordelijke bij N-VA nationaal, die 
ze met hart en ziel uitoefent, zal ons 
geen windeieren leggen. Zo hebben we 
een voet binnen in de diverse politieke 
kanalen.

Woord is een woord

Als fractieleider ben ik de contact-
persoon tussen het stadsbestuur, de 
fractie en de partij. Ik wil bruggen 
bouwen maar leg er wel de nadruk op: 
Wie ons niet serieus neemt, zal het 
voelen! Een woord is een woord, ook 
al geldt dit niet voor alle fracties bin-
nen onze gemeenteraad.”

Met deze lovende woorden en krachti-
ge boodschap toont Sanne Vantomme 
aan dat hij er volledig klaar voor is en 
als een echte leeuw onze burgers zal 
verdedigen!

Sanne Vantomme 
leidt N-VA-fractie 
in gemeenteraad

Sanne kan je steeds contacteren via: 
sanne.vantomme@n-va.be
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Heb je vragen of suggesties? Aarzel dan niet hen te contacteren:
julie.kinoo@n-va.be en virginie.terrier@n-va.be

Op weg naar de prik
De coronacrisis begint steeds zwaarder op iedereen te wegen. Gelukkig zien we al een klein lichtje aan deze zeer lange tunnel. 
Maar hoe zit het ondertussen met de vaccinatiecampagne in Wervik? Hoeveel burgers zijn er al gevaccineerd? Hoe worden we 
verder ingelicht? Heel wat vragen bij de Wervikse burger. Daarom stelde N-VA-raadslid Jari Denorme enkele van deze vragen 
voor u tijdens de gemeenteraad van maart.

•Hoeveel burgers zijn er al gevaccineerd?

Op 3 maart waren al 400 burgers gevacci-
neerd tussen week 6 en 8. In het woon-
zorgbedrijf werden al 561 inwoners en 
medewerkers gevaccineerd en in week 10 
was het de beurt aan de inwoners van ‘Ter 
Drapiers’. 

92 % van de het personeel van het woon-
zorgbedrijd liet zich vaccineren. Perso-
neelsleden die weigerden waren zwanger 
of hebben een kinderwens in de nabije 
toekomst.

Hoe worden we ingelicht over wanneer 

we in aan de beurt zijn?

Iedere burger zal een persoonlijke uit-
nodiging krijgen met de exacte locatie 
en tijdstip. Deze worden twee weken op 
voorhand verstuurd via SMS, brief of 

e-mail. Dit geeft u voldoende tijd om de 
uitnodiging te accepteren, te herplannen 
of te weigeren. Al raden we dat laatste niet 
aan. Zie ook verder in dit blaadje. 

Wat als we niet zelf tot bij 

het vaccinatiecentrum geraken?

Wie zich door een grondige reden zelf 
niet kan verplaatsen naar het vaccinatie-
centrum kan contact opnemen met het 
callcenter. Samen met de minder-mobiele 
centrale Wervik-Menen en teledienst 
Menen – Wervik wordt dan samen naar 
een geschikte oplossing gezocht. Ook de 
eindhalte van belbus 69 wordt verschoven 
tot bij het vaccinatiecentrum.

Zijn er al vaccins verloren gegaan?

Ondanks communicatieproblemen door 
een softwarefout ging nog geen enkel vac-

cin verloren in Wervik. Dit mede dankzij 
de reservelijsten. Ook in de toekomst zal 
dit vermeden kunnen worden.

Hebt u nog meer vragen waarop u een 
antwoord wenst, contacteer dan zeker 
iemand van ons bestuur. 

Een nieuw jaar, een nieuw begin!
Virginie Terrier wordt gemeenteraadslid en Julie Kinoo gaat naar het bijzondere comité voor de sociale dienst ( BCSD). 
Deze leeuwinnen versterken de N-VA-fractie, dat is zeker. Maar wie zijn ze eigenlijk?

Julie Kinoo woont in Kruiseke en is zorgkundige in Wervik. Ze is een goedlachse en sociaal geëngageerd persoon. Julie is een 
bezige bij, want naast het mandaat in het BCSD vind je haar ook telkens in de buurt van onze tabaksfeeën, voor wie ze verant-
woordelijke is. Daarnaast gaat ze dansend door het leven als lesgeefster bij de TROS.

Binnen de N-VA-afdeling is Julie ook heel actief. Ze is secretaris voor zo-
wel de eigen afdeling als voor het arrondissementeel bestuur. Maandelijks 
vind je haar terug op de N-VA-partijraad waar ze de stem is voor onze 
regio. Ten slotte is ze ook nog jongerenvoorzitter van N-VA Westhoek.

Virginie Terrier woont nog steeds in de Duivenstraat waar ze vroeger 
haar winkel ’t Alternatief uitbaatte. Als mama van ondertussen twee jong-
volwassenen zit ze ook niet stil. 

Sinds 2015 is ze West-Vlaams regioverantwoordelijke voor de N-VA. Vori-
ge legislatuur was ze voorzitter van N-VA Wervik-Geluwe en fractieleider 
in de gemeenteraad. Ze kent dus de knepen van het vak en is onze spreek-
buis in Brussel. Ondernemen, het verenigingsleven en sociale thema’s 
liggen haar nauw aan het hart en zal ze dan ook van dichtbij opvolgen. 
Beide dames staan paraat om er stevig in te vliegen. 
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Belinda Beauprez verlaat gemeenteraad maar niet politieke 
toneel
Belinda Beauprez geeft de fakkel door aan Virginie Terrier. Belinda lag aan de basis van het succes van de N-VA in Wervik. 
Sinds 2006 zetelde ze in de gemeenteraad. Van 2014 tot 2019 stond ze als schepen ten dienste van alle Wervikanen. Vanaf nu gaat  
ze aan de zijlijn staan en neemt ze een ondersteunende functie op.

Belinda Beauprez was 14 jaar lang gemeenteraadslid. Ze legde 
de basis voor het succes van de N-VA in Wervik. Ze zal altijd 
een beetje de ‘mama’ van de afdeling blijven. In 2013 werd ze 
schepen van Financiën, Patrimonium, Erfgoed, Kerkbestuur 
en Openbare werken. Vanaf 2019 zette zich als fractieleider 
vanuit de oppositie even hard in en stond ze altijd klaar voor 
iedereen. Nu geeft Belinda de fakkel door aan Virginie Terrier. 
Sanne Vantomme neemt de functie van fractieleider op zich. 
Jari Denorme vervolledigt het ijzersterke trio. 

We hadden een gesprek met Belinda.

Van een verrassing gesproken! 

“Ik voelde dat het tijd is om de fakkel door te geven. Ik heb hier 
goed over nagedacht. Dit jaar word ik 60. Ik leef aan 200 km/u, 
als ondernemer, politica en vooral ook als mama en omie. 
Die combinatie werd alsmaar moeilijker. Wellicht heeft deze 

bizarre coronaperiode er ook wel iets mee te maken. Boven-
dien weet ik dat Sanne en Virginie er helemaal klaar voor zijn 
en Jari hen met zijn jeugdig enthousiasme zal versterken. Ik 
ben ontzettend trots en blij dat ik deze job heb mogen doen 
voor de Wervikanen. Maar nu is het tijd voor vernieuwing en 
verjonging. Vanuit de coulissen blijf ik hen allemaal met raad 
en daad bijstaan. Maar nu is het vooral tijd voor mijn familie.”

We mogen je met je jarenlange ervaring een ouwe rot in het 

vak noemen. Zag je veel verandering in de loop der jaren over 

de manier van politiek voeren? 

Ik heb altijd graag aan politiek gedaan. Wat me wel opgeval-
len is, is dat in de loop der jaren de afkeer van de politiek bij 
de burger steeds groter wordt. Ook heb ik het gevoel dat alles 
afgebakend is. Het vroeger alom gekende dienstbetoon is met 
alle regelgevingen steeds moeilijker. Politiek blijft sowieso een 
harde stiel. 

Je hebt zowel op oppositiebanken als meerderheidsbanken 

gezeten. Is er een groot verschil?

Dat is een immens verschil. Mijn sterrenbeeld is Leeuw, 
dus een aangeboren leider. Ik wil steeds vooruit, de knopen 
doorhakken, mijn ideeën uitwerken, waarmaken en realise-
ren. Vanuit de oppositie is dat heel wat moeilijker. Daar heb je 
uiteindelijk amper beslissingsrecht. Dus als schepen was ik in 
mijn element en ik ben eigenlijk wel trots op wat ik in die zes 
jaar heb kunnen betekenen voor onze stad. 

Zoals?

Natuurlijk de doorbraak die er kwam in het dossier van de 



school in Geluwe. Dat traject waar ik samen met Rik Braem 
(toenmalig sp.a-schepen) trekker van was, en vandaag resul-
teert in een mooie school. Dat was een mooi voorbeeld van 
samenwerking. 

Daarnaast heb je nog de twee ontmoetingsplaatsen in onze 
deelgemeenten. Het schooltje in Ter Hand en de Knippelaer 
in Kruiseke. Beide projecten waar ik met veel passie voor 
werkte en waar inspraak voor mij centraal stond. Samen 
met de toekomstige gebruikers en buurtbewoners zijn we in 
dialoog gegaan en heb ik er ook alles aan gedaan om zoveel 
mogelijk hun verwachtingen in te lossen. 

Ook de omgevingswerken aan de St-Medarduskerk waar ik 
als schepen van Openbare werken mijn steentje toe heb bijge-
dragen, vind ik nog steeds magnifiek. 

Het meest emotionele moment was de heropening van de 
brug. De sfeer die er toen was. Iedereen was in feeststemming. 
Ik krijg nog steeds kippenvel als ik denk aan het moment toen 
de doedelzakken begonnen spelen en we onze collega’s van 
Wervicq-Sud ontmoetten. 

Tot slot vooral het feit dat ik als schepen van Financiën een 
financieel gezonde stad kon achterlaten vond ik belangrijk. 
Want zonder geld kan je niet koken. 

Waar maak je je de meeste zorgen over in het nieuw beleid?

Het huidig financiële beleid. Als je ziet dat er fouten van meer 
dan 700.000 euro in het financieel rapport staan en er daar 
amper uitleg over komt. Dan vraag je je af waar ze mee bezig 
zijn. Dat baart me grote zorgen en ik hoop echt dat op het 
einde van de rit de burger niet de pineut zal zijn en het foute 
financiële beleid zal mogen rechttrekken door meer belastin-
gen te betalen. 

Heb je nog tips voor de politiekers?

Wees eerlijk, voer eerlijke politiek en luister naar elkaar! 

Hoe ga je je vrij gekomen tijd invullen?

(lachend) Ik heb altijd van alles te doen, dat is geen probleem. 
Ons bedrijf, mijn familie, ... . En ik heb nog tal van ideeën. 
Zolang ik maar contact kan hebben met mensen, want dat is 
mijn uitlaatklep. 

Bedankt Belinda voor alles 
wat je voor Wervik en de 
N-VA hebt gedaan!

www.n-va.be/wervik-geluwe
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De gele doos: de snelste weg naar je medische info!
N-VA-gemeenteraadslid Virginie Terrier lanceerde op de Wervikse gemeenteraad het idee om 65-plussers en chronische zie-
ken te voorzien van een gele doos. In deze doos zitten de cruciale persoons-, contact- en medische gegevens. Met de doos, die in 
de koelkast wordt bewaard, kunnen gespecialiseerde hulpverleners in noodgevallen snel alle nodige informatie terug vinden. 
Iedere minuut telt!

“Bij medische noodgevallen en interven-
ties is het belangrijk dat hulpverleners, 
politie en brandweer op een snelle manier 
alle nodige informatie over de betrokken 
persoon kunnen krijgen. Dat redt tijd 
en dus levens”, vertelt Virginie Terrier. 
“De reden waarom men kiest voor het 
bewaren in de koelkast is omdat iedereen 
een koelkast heeft en deze bij ieder gezin 
gemakkelijk kan gevonden worden. Zo 
wordt vermeden dat er kostbare tijd verlo-
ren gaat bij een medische interventie.”

Sticker

In de doos zit een klein boekje waarin 

de eigenaar de persoonlijke gegevens, 
contactpersonen, medische gegevens zoals 
allergieën en medicatie kan noteren. Door 
een bijhorende sticker, die op de bin-
nenkant van de voordeur wordt geplakt, 
weten hulpverleners bovendien meteen 
dat er een gele doos aanwezig is.

Voorstel positief onthaald

Op de gemeenteraad van 3 maart werd het 
N-VA-voorstel positief onthaald. “Ik ben 
blij dat het initiatief door deze beslissing 
nu opgestart wordt in onze stad. Ik zie dat 
er in veel gemeenten in de regio politieke 
aandacht is voor het initiatief. Zo is er al 

concrete interesse voor dit initiatief vanuit 
Wevelgem, Kortrijk en Kuurne. Ik ben 
overtuigd dat nog meer gemeentes snel 
zullen volgen”, besluit Virginie.

Meer info? virginie.terrier@n-va.be - 0473/57 64 91

Lid in de kijker: Zara Platteeuw
Deze keer stellen we een van onze jongere leden in de kijker. Zara Platteeuw, een 16-jarige 
jongedame uit Wervik, vertelt hoe zij de coronacrisis ervaart.

“Ook voor ons jongeren weegt 
de coronacrisis zwaar door. We 
missen het contact met onze 
vrienden en het normale leven 
op school. Maar het meest 
van al mis ik de knuffels en de 
feestjes met onze familie. Ik 
kom uit een heel hechte familie 
die normaal veel samenkomt. 
We kunnen dit nu al een jaar 
niet doen.

Verontrustende berichten

Ook op school merk ik dat 
meer en meer van mijn 

leeftijdsgenoten het moeilijk 
krijgen. Op school krijgen we 
heel veel taken en is er weinig 
ruimte voor de leuke activitei-
ten. Sommige leerlingen heb ik 
al super lang niet meer gezien, 
omdat zij op andere dagen naar 
school komen. Ik heb mijn di-
recteur laten weten dat ik veel 
verontrustende berichten hoor 
van leerlingen die echt in de 
put zitten. Gelukkig neemt de 
school nu initiatief om dit aan 
te pakken en meer rekening te 
houden met onze gevoelens. 

‘Stomme virus’

Ik maak me ook veel zor-
gen over de gezondheid van 
mijn vrienden en familie. Ik 
ben voortdurend bang dat ik 
anderen zou besmetten zonder 
het te weten of dat ik mensen 
waarvan ik hou zou verliezen 
door dit stomme virus.

Houden aan maatregelen

Zowel thuis als op school letten 
we allemaal heel goed op. Het 
doet me dan ook pijn als men-
sen de jongeren veroordelen en 

zeggen dat we veel te onvoor-
zichtig zijn. We zijn heus niet 
allemaal zo! Het grootste deel 
van ons houdt zich heel goed 
aan de maatregelen want ook 
wij willen dat dit zo snel moge-
lijk voorbij is!”

Opgelet: parkeerschijf plaatsen!
Sedert 1 januari werkt onze stad samen met het parkeerbedrijf PARKO. Ze komen dagelijks 
controleren in onze stad, om mensen die hun schijf niet plaatsen of te lang parkeren te verba-
liseren. Het Kortrijks autonoom gemeentebedrijf kan ook gasboetes uitschrijven voor andere 
overtredingen. 

N-VA Wervik-Geluwe stemde tegen deze private samenwerking.

Wij hadden graag gezien dat de stad zelf de regie in handen nam voor deze overtredingen. 
Deze keuze zal ons jaarlijks duizenden euro’s kosten, ook al heeft de meerderheid de parkeer-
retributies verdubbeld. “We vinden dit een spijtige zaak en hadden het graag anders gezien. 
Het is een magere troost dat parkeren in Wervik nog gratis is”, aldus Sanne Vantomme.

Je hebt in Wervik meer kans op een 
parkeerboete dan op een boete om aan 
120 km/uur door het centrum te rijden!” 

Jean-Pierre Ryckebosche, N-VA- 
bestuurslid

wervik-geluwe@n-va.be
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kathleen Depoorter, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


