
Sociale fraude moet maximaal 
aangepakt worden
Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er 
eff ectief recht op heeft . Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd 
een eigen woning bezitten. Voor binnenlandse eigendommen valt dat gemakke-
lijk te controleren, maar niet voor eigendommen in het buitenland. De Vlaamse 
Regering maakt die controle nu gemakkelijker. N-VA Wervik-Geluwe wil dat 
die buitenlandse controle ook in onze gemeente gebeurt. 

Niemand kan aan-
vaarden dat iemand 
die (meerdere) huizen 
of percelen bezit, aan-
spraak kan maken op 
een sociale woning. 
Wie al een woning 
bezit, verliest daar-
door zijn recht op een 
sociale woning. Deze 
vorm van fraude moet 
dan ook maximaal 
worden aangepakt, 
zowel in binnen-als in 
buitenland. We zijn 
van oordeel dat dit 
ook hier in onze stad moet gebeuren. 

Fraude hard aanpakken, ook in 
Wervik
Daarom vroeg Sanne Vantomme tijdens 
de gemeenteraad om sociale fraude 
hard aan te pakken. Sommige huurders 
hebben eigendommen in het buiten-
land. Tot op heden was dit onmogelijk 
te controleren maar daar komt nu 
verandering in.

Vlaams minister van Wonen Matthias 
Diependaele heeft een raamovereen-
komst met private onderzoeksbureaus 
afgesloten die gespecialiseerd zijn 
in het onderzoek naar onroerende 

goederen in het buitenland. Wie een 
sociale woning verhuurt zal, zonder 
administratieve rompslomp, hierop 
beroep kunnen doen. Om ook de 
financiële drempels maximaal weg te 
nemen, voorziet minister Diependaele 
een subsidie voor sociale verhuurders 
die beroep doen op het raamcontract. 
We hopen dan ook dat het stadsbestuur 
de sociale huisvestingsmaatschappij 
De Leie aanspoort om hier op in te 
tekenen. 

Sanne Vantomme, 
N-VA-gemeenteraads-
lid

De zomer van 2021

Een zomer waar we met z’n allen 
enorm hard naar uitgekeken 
hebben.

Het normale leven komt stilletjes 
aan weer op gang. De horeca is 
terug open, evenementen komen 
weer op gang, ... . We zien het 
leven zonder corona geleidelijk 
aan terugkeren.

We hebben een heel moeilijk jaar 
achter de rug. Heel wat mensen 
zaten op hun tandvlees. Mensen 
uit de zorg moesten meer dan 
het onderste uit de kan halen. 
Maar het was ook een jaar waar-
in we beseften hoe belangrijk 
onze familie en vrienden zijn, een 
jaar waarin we opnieuw onze 
eigen omgeving en de mooie 
plekjes in ons eigen land leerden 
waarderen en verwonderd waren 
van de schoonheid waardoor we 
omringd zijn, een jaar waarin we 
leerden creatief met problemen 
om te gaan.

Laten we ook de goede zaken 
die we leerden tijdens deze 
coronaperiode niet vergeten en 
ze meenemen op het pad van ons 
verdere leven.

Virginie Mahieu
Voorzitter N-VA Wervik – Geluwe
virginie.mahieu@n-va.be 
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Luisterparcours positief onthaald
Op de gemeenteraad van maart stelde Virginie Terrier voor om in onze stad een soort van podcast-parcours te voorzien. 
Het voorstel werd door het stadsbestuur positief onthaald. Doel is dat je met een smartphone of tablet onderweg kan luis-
teren naar verhalen, anekdotes of een streepje muziek. Dit zorgt voor wat afwisseling in de wandelingen. Daarnaast kan je 
als wandelaar volledig corona-proof, indiviueel of in je bubbel van cultuur genieten. Het is ook de uitgelezen kans om onze 
lokale artiesten (groot en klein) eens in de kijker te zetten. Een win-win-win dus! 

We zijn verheugd dat er ondertussen al een eerste aanbod is 
in Geluwe. Tot 31 augustus kan je genieten van de digitale 
caféverhalenwandeling ‘Straffer dan straf ’. Op deze korte 
wandeling van 1.3 km verneem je de strafste caféverhalen. 
Starten doe je aan het Lokaal Dienstencentrum De Spie. 

HOE GAAT HET PRAKTISCH IN ZIJN WERK?

•  Download vooraf de Erfgoed App in de App Store (Apple) 
of Google Play (Android) (heb je de app al staan op jouw 
toestel, sla dan deze stap over).

•  Open de app en laad de wandeling in door op het icoontje 
met de kompasnaald te drukken en zoek de wandeling in 

de lijst of op de kaart.

•  Open de wandeling door op het icoontje met de kaart te 
drukken.

Je ziet nu alle halteplaatsen onderweg verschijnen op een 
kaartje, elk met een volgnummer. Je ont-
dekkingstocht kan beginnen! De blauwe 
bol geeft aan waar je je bevindt. Klik bij 
aankomst op elke halteplaats telkens op 
het cijfertje en druk vervolgens op ‘open’.

Virginie Terrier, N-VA-gemeenteraadslid

Meer info hierover vind je terug op de website van stad Wervik www.wervik.be/erfgoeddag2021

N-VA keurt fietsplan niet goed
“We vinden het fietsplan te verregaand”, zegt raadslid 
Sanne Vantomme. “De fietsstraten in de schoolomgeving 
zijn een goed instrument om de fietsers meer plaats te 
geven, daar staan we volledig achter. Maar om de volledige 
binnenstad van Wervik en Geluwe fietsstraat te maken, 
dat vinden we een brug te ver. We hebben in het centrum 
zine dertig ingevoerd, dwing deze af en het zal al een heel 
andere mobiliteitsbeleving zijn, die aanvaardbaar is voor 
iedere weggebruiker.” 

We merken op dat het invoeren van deze maatregel alleen 
maar frustraties opwekt zowel bij fietsers als bij de auto-
mobilisten.

Sedert Groen deel uitmaakt van de coalitie in Wervik,  
hebben we nog nooit zoveel als nu nutteloos moeten  
toertjes rondrijden. Waarschijnlijk hebben ze er niet  
over nagedacht dat het verbrassen van al die fossiele  
brandstoffen schadelijk is voor het milieu.

Meer aandacht voor onze wegen  
en voetpaden
“Wat ben je met een fietsveilig centrum als de weg ernaartoe 
om te verongelukken is”, foeterde Sanne Vantomme tijdens 
de gemeenteraad.

Iedere schepen 
wenst te scoren in 
deze legislatuur. 
De ene wil dit, de 
andere wil dat, er 
is bijna voor elk 
wat wils. Maar 
volgens de N-VA 
is er veel te weinig 
aandacht voor 
onze wegen en 
voetpaden. Die 
liggen er vaak 
erbarmelijk bij. 
Door de vele geplande investeringen gaan er in de volgende 
legislatuur maar weinig centen over zijn om te investeren in 
ons patrimonium. 

Toen we de schepen van Financiën vroegen of er nog voldoen-
de centen zijn in de volgende legislatuur om te investeren, 
antwoordde ze dat ze geen glazen bol heeft ... . En met zo’n 
antwoorden moet u het dan maar doen. 

Zal er nog geld zijn om te investeren in betere wegen en voet-
paden? Zelfs de schepen van Financiën weet het niet. 

 Zal er nog geld zijn om te investeren in be-
tere wegen en voetpaden? Zelfs de schepen 
van Financiën weet het niet.

wervik@n-va.be
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Wedstrijdvraag
Vanaf nu zal u telkens een wedstrijdvraag vinden in ons HAH-blad. De wedstrijd zal steeds worden gelinkt aan onze eigen mooie, Vlaamse 
gemeente. We verloten hierbij één Wervikbon van 30 euro. Op die manier kunt u ook ons lokale handelaars steunen. Voor deze editie trok ons 
bestuurslid Jean-Pierre Ruyckebosche op pad met het fototoestel. Tijdens zijn tocht kwam hij deze mooie en nuttige insectenhotels tegen. 

KUNT U DE JUISTE FOTO’S MET ELKAAR VERBINDEN? WELK DETAIL PAST BIJ WELK INSECTENHOTEL? 

Vul onderaan de foto’s in en bezorg uw wedstrijdformulier via onze website: www.wervik.n-va.be en selecteer daar contact. Doe dit voor 25 juli 
2021. Wie weet, bent u één van de gelukkige winnaars van een Wervik bon! We contacteren de winnaars persoonlijk.

ANTWOORDFORMULIER

Schiftingsvraag: Wat zal het reservenummer zijn bij de lottotrekking van zaterdag 31 juli 2021?

Naam  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.nr.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bestuurslid in de kijker: 
Joachim Anne
Ik ben Joachim, ook wel beter gekend als jojo. De inwoners van 
Wervik kunnen mij kennen uit de crèche Nijntje waar ik 3,5 jaar 
als verantwoordelijke van de peuters heb gewerkt. Daarna bakte ik 
zeven jaar lang frietjes in frituur St.-Medard. Nu werk ik al vier in de 
Floralux, eerst in de frituur daar en nu als winkelmedewerker.

Ik ben bestuurslid van N-VA Wervik-Geluwe-Kruiseke sinds 2015, 
ik was eerst medewerker van team organisatie en daarna verant-
woordelijke van het organisatieteam. Na de geboorte van mijn doch-
ter in 2019 besloot ik het wat rustiger aan te doen. Ik draai nog wel 
mee in het organisatieteam van het N-VA-bestuur, maar niet meer 
als verantwoordelijke. Hopelijk blijven de coronacijfers verder dalen 
zodat we met de N-VA terug leuke dingen kunnen organiseren voor 
de inwoners van onze prachtige stad. Want de mensen, inclusief me-
zelf, verlangen toch echt wel terug naar activiteiten en evenementen 
waar je met een grote groep plezier en vertier kan maken. 

A B C 1 2 3

A B C

www.n-va.be/wervik
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

014229


