
Kleurrijke stad? 
Het is u misschien ook al opgevallen? In de Magdalenastraat raakten we als het ware de tel 
kwijt bij de verschillende paaltjes. We zagen er oranje, groene, grijze, rode, grote, kleine, sta-
len zonder band, metalen met witte band, metalen met één rode band, metalen met dubbele 
rode band, gietijzeren met rode band, paarse, … 

Nochtans heeft ons stadsbestuur de mond vol van een betere straatbeeldkwaliteit. Er is dui-
delijk nog werk aan de winkel, dat staat als een paal boven water! 

Jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 februari 2021
Vanaf 11 uur tot 13 uur 

In Café De MACOTE, 
Stationsstraat 16, Wervik 

Iedereen welkom! 
(onder voorbehoud van de dan 
geldende coronamaatregelen)

Jean-Pierre Ryckebosch 
zetelt in Bijzonder comité 
van de sociale dienst 
Een nieuw jaar een nieuwe start. 
Dat geldt ook voor Jean-Pierre 
Ryckebosch, want vanaf begin 
volgend jaar zetelt hij voor de N-VA 
in het Bijzonder comité. Elk OCMW 
richt zo’n Bijzonder comité van de 
sociale dienst (BCSD) op. 

Het Bijzonder comité is onder 
meer bevoegd voor de individuele 
dossiers inzake maatschappelijke 
dienstverlening en maatschappelij-
ke integratie. 

Heb je vragen? Jean-Pierre staat 
steeds klaar voor een babbeltje! 
jean-pierre.ryckebosch@n-va.be
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Uw N-VA-gemeenteraadsleden
Sanne Vantomme – fractieleider – sanne.vantomme@n-va.be
Jari Denorme – gemeenteraadslid – jari.denorme@n-va.be
Virginie Terrier – gemeenteraadslid – virginie.terrier@n-va.be

Zet mee je schouders onder N-VA Wervik
De N-VA wil sterke lokale besturen, met uitgebreide bevoegd-
heden. Het lokale niveau is immers het bestuur dat het dichtst 
bij de burger staat. Onze blik is op de wereld gericht, maar onze 
wortels liggen in onze straat, wijk, dorp of stad. Elk met een 
eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven.

Jouw thuis
Dat geldt ook voor Wervik. Jouw thuis. Waar je lief en leed met 
elkaar deelt. Waar je kinderen veilig over straat naar school 
kunnen gaan. Waar het verenigingsleven bruist en de lokale 
economie bloeit. Waar je nog betaalbaar kan wonen. Ook op je 
oude dag. Waar je kan rekenen op een gemeentebestuur dat de 

financiën gezond houdt, een transparant beleid voert en voor 
een uitstekende dienstverlening zorgt. Kortom, de hoekstenen 
van een typisch N-VA-beleid.

Meewerken aan een sterk bestuur in Wervik?
Kriebelt het bij jou om mee uw schouders te zetten onder een 
sterk bestuurd Wervik? Heb je frisse ideeën, gezonde kritiek, een 
doe-mentaliteit én een hart voor de N-VA? Neem dan zeker con-
tact op met N-VA Wervik. Neem contact op met een bestuurslid 
of via wervik@n-va.be. Je vindt de contactgegevens terug op 
onze website. 

Wist je dat …
  wat in Wervik niet kan in Kortrijk wel kan? In Kortrijk besliste het stadsbestuur om lokfietsen te plaatsen om de fietsdiefstallen 
tegen te gaan. We vragen ons af waarom zoiets onmogelijk lijkt in Wervik en het stadsbestuur de Wervikse bevolking maar laat 
bestelen. Is het omdat het voorstel van de Wervikse N-VA-oppositie kwam? 

  sinds de N-VA niet meer in de meerderheid zetelt, er ook geen tegemoetkoming is voor de MUG-heli vanuit stad Wervik?

  het N-VA-voorstel van ons gemeenteraadslid Virginie Terrier om de gele doos uit te rollen voor senioren een feit is. 
Iedere 80-plusser zal voortaan een gele doos met medische gegevens in de koelkast liggen hebben. Zo verliezen hulpverleners bij 
een interventie thuis voortaan geen tijd meer en kunnen levens gered worden. 

  ons voorstel in ons verkiezingsprogramma om sportkledij een tweede leven te geven uitgerold werd? 
Sinds kort kan je op verschillende plaatsen je sportkledij binnenbrengen. Zo kan je er emand anders een plezier 
mee doen. Meer info: https://www.wervik.be/tweedeleven

  het taalcafé terug is van weggeweest? Ons voorstel om anderstaligen op laagdrempelige manier Nederlands 
te leren, vindt opnieuw ingang. Want taal is de sleutel tot integratie. 

Geld breken met hamers
De N-VA brak op de gemeenteraad een lans over de aankoop van gewezen café ‘de Bou-
cherie’. De prijs van de aankoop, a� raak en aanleg van een stads tuintje loopt al op tot 
bijna 400.000 euro. 

Later kan dit tuintje ingenomen worden voor een eventuele uitbreiding van het stadhuis. 
Is dit het goede bestuur wat ons beloofd werd? Het pand werd destijds gekocht om er een 
starterswinkel onder te brengen, die er trouwens tot op heden nog altijd niet is. Dan gaan 
we er maar een stadstuintje van maken om meer groen in het centrum te creëren.

Centrum is gebit met tand te kort
N-VA-gemeenteraadslid Sanne Vantomme vroeg zich af of ze wel beseffen om hoeveel geld 
dit gaat. “Het mooie groen langs de Leie boorden zijn jullie aan het volbouwen en in het 
centrum breken jullie een rijwoning af om groen te creëren. Het profiel is onderbroken en ons centrum is precies een gebit met een 
tand te kort.Met wat zijn jullie eigenlijk bezig? We hopen dat dit geen gouden Pieshoek wordt”, foeterde Sanne tijdens de gemeente-
raad.

wervik@n-va.be
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20 jaar N-VA, ook in Wervik!
De N-VA werd op 13 oktober 20 jaar. Dat vierden we samen in het 
Bierkasteel in Izegem. Een symbolische locatie, want in Izegem is 
het allemaal begonnen met Geert Bourgeois. Geert Bourgeois, onze 
‘pater familias’, mag dit jaar ook 70 kaarsjes uitblazen, dus werd het 
een dubbel feest! 

Maar ook in Wervik werden onze pioniers niet vergeten. 20 jaar ge-
leden sloegen Sanne Vantomme en Jean-Marie Delbaere de handen 
in elkaar en richtten ze de Wervikse N-VA op. Vandaag zijn beiden 
nog steeds de dragende kracht van de lokale afdeling. We zetten hen 
beiden dan ook verdiend in de bloemetjes voor hun dagdagelijkse 
inzet voor de partij en onze stad. 

Wie is Sanne Vantomme?
  Sanne zette zijn eerste stappen in de politiek in 1994. Hij 
was kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en 
eerste rechtstreeks verkozene na burgemeester Rosa 
Lernout-Maertens, vanop de zevende plaats op de lijst.

  In 1999 was hij kandidaat voor de federale verkiezingen 
op de VU-ID21-lijst. Hij was gemeenteraadslid tot hij in 
2013 schepen werd van Mobiliteit, Cultuur en Feestelijk-
heden. Sinds 2019 is hij opnieuw gemeenteraadslid in de 
oppositie en fractieleider sedert 2021.

  Met zijn 27 jaren ononderbroken gemeentelijk mandaat is 
hij het langst zetelend raadslid van onze tabaksstad.

  Voor Sanne zijn er geen heilige huizen in de politiek. Als 
hij maar denkt dat het mis is dan gooit hij het op tafel op 
zijn eigenzinnige en flamboyante manier.

  Dagdagelijks staat hij voor zijn job als groenten- en 
fruithandelaar midden de mensen.

Hij is als het ware de ogen en de oren van de partij.

Een terugblik met Jean-Marie Delbaere
Jean-Marie, dankzij je inzet en daad-
kracht mag N-VA Wervik vandaag 20 
kaarsjes uitblazen N-VA. Waarvoor onze 
oprechte dank! Maar vertel eens: hoe ben 
je eigenlijk in de politiek belandt?
JM: Door de liefde (lacht). De familie 
van mijn vrouw Magda was al politiek 
actief binnen de Volksunie. Door mijn 
huwelijk kwam ik dus terecht in een heel 
warm Vlaams gezin. Ik kreeg de politieke 
microbe te pakken en kwam al snel in 
het bestuur van de plaatselijke Volksunie. 
Ik werd een actief lid, ook binnen de 
jongeren afdeling.

Wanneer kwam je dan voor het eerst op 
de kieslijst te staan? 
De eerste keer kwam ik op de VU-lijst 
op voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982. Dit werd niet door iedereen 
gesmaakt en het was niet altijd even leuk. 
Zo werd de gevel van onze woning be-
klad, kregen we dreigbrieven, … Maar dit 
nam niets weg van ons engagement. We 

geloofden in ons project voor onze stad.

Hoe verliep je politieke carrière?
Na de verkiezingen van 1988 behaalden 
we zes zetels en kwamen in de meer-
derheid. Ik werd toen voorgedragen 
als OCMW-raadslid. Ik zal de datum 
van mijn eedaflegging nooit vergeten. 
Zaterdag 1 april 1989 en dat was dus geen 
aprilgrap! 

Tot in 1994 bleven we met de VU in de 
meerderheid. Met de start van de N-VA in 
2001 beslisten we om onder de stadslijst 
AKTIEF op te komen en kwamen we in 
de oppositie terecht. In 2007 sloegen we 
met VLD de handen in elkaar en gingen 
we naar de kiezer met de lijst IMPULS.
We merkten in het kartel dat het niet 
evident was om volop te gaan voor onze 
ideeën en beslisten om in 2012 op eigen 
kracht naar de kiezer te trekken.  Van 
2013 tot 2018 maakten we weer deel uit 

van de meerderheid. In 2018 was ik dus 
30 jaar OCMW-raadslid en besliste dus 
ook om de fakkel door te geven.  

Had je geen ambitie om gemeenteraadslid 
of schepen te worden?
Nee, ik werk liever in de 
luwte. Ik sta niet graag in de 
schijnwerpers. Daarnaast 
interessert het sociale luik 
mij het meest. Ik wil opko-
men voor de meest kwetsba-
ren. En het OCMW is daar 
de beste plaats voor. Ik kijk 
met voldoening terug op 
die 30 jaar. Met hart en ziel 
heb ik het al die tijd gedaan en zo mijn 
steentje bijgedragen om mensen in nood 
te helpen. Ik kijk tevreden terug naar de 
twee mooie vernieuwde rusthuizen Het 
Pardoen en Ter Beke. Maar ook de tal 
van woningen voor de senioren die we 
voorzien hebben. Het werk is nog niet af, 
er zijn nog steeds mensen in de ‘miserie’, 
kinderarmoede moet worden aangepakt. 
Maar dat laat ik nu wel over aan de jon-
gere generatie. Nu wil ik tijd maken voor 
mijn vrouw en kleinkinderen. Wel blijf 
ik mij achter de schermen als bestuurslid 
inzetten voor de partij.

Hartelijk dank voor het gesprek!

www.n-va.be/wervik
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


