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De N-VA heeft een            voor Wervik-Geluwe

Veilig, Vlaams en Verantwoord bestuur
waar iedereen zich thuis voelt

Virginie Mahieu op plaats twee voor de provincie
Virginie Mahieu is mama van twee kinderen en ook pleegmama van één kindje. Ze werkt als leerkracht in De 
Taalkoffer, vroeger gekend als de Vlaamse school te Komen. In haar vrije tijd is ze afdelingssecretaris van N-VA 
Wervik-Geluwe. Afdelingsvoorzitter Virginie Terrier kent haar goed: “Virginie is een geëngageerde, zorgzame 
en goedlachse dame, die via dialoog tot oplossingen wil komen. Een echte vrouw met ballen die niet terug-
deinst voor uitdagingen.”

Zelf heeft Virginie Mahieu er veel zin in: “Het is een eer om vanaf de tweede plaats aan de kar te mogen trekken om van West-Vlaanderen 
een betere provincie te maken. De N-VA staat voor de afschaffing van de provinciebesturen, maar zolang ze bestaan, gaan wij voor goed 
bestuur, dicht bij de bevolking. We willen focussen op de kerntaken van de provincie en vooral ook samenwerken met de gemeenten en 
hen niet beconcurreren. Met uw steun wil ik graag onze regio vertegenwoordigen in de provincieraad.”

Belinda Beauprez
Lijsttrekker

Virginie Terrier
Afdelingsvoorzitter

Beste inwoner
N-VA Wervik brengt een financieel gezond, verstan-
dig en gedurfd beleid voor elke inwoner van Wervik, 
Geluwe en Kruiseke.

We maken van Wervik een leuke, veilige, groene en 
propere stad, waar alle inwoners graag wonen, waar 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 
wonen, waar kinderen veilig naar school kunnen gaan, 
waar de jeugd kan uitgaan, waar onze lokale onderne-
mers kunnen floreren, waar verenigingen evenementen 
kunnen organiseren en waar iedereen - jong en oud - 
aangenaam en veilig kan wandelen, fietsen en wonen.

We focussen op financieel haalbare initiatieven, waar 
samenwerken met de lokale verenigingen, lokale han-
delaars, bedrijven en bewoners de sleutel tot succes is.

We moderniseren onze stad. We surfen mee op de digi-
tale (r)evolutie om de stedelijke dienstverlening makke-
lijker en toegankelijker te maken voor iedere inwoner.

Tot slot hebben we aandacht voor onze Vlaamse cul-
tuur, jeugd en sport. We hebben respect voor de eigen-
heid van onze stad en haar deelgemeenten.

Hierbij vinden jullie enkele speerpunten van ons pro-
gramma terug. Hebben jullie vragen of willen jullie nog 
meer te weten komen? Surf dan vlug naar onze web-
site, waar je het volledig programma terugvindt of jullie 
kunnen steeds terecht bij onze kandidaten en bestuur.

Kiezen jullie voor een 
Veilig Verantwoord en 

Vlaams beleid?
Kies dan voor N-VA 

Wervik-Geluwe! Lijst 2!
We danken jullie alvast 

voor jullie steun!

Virginie Mahieu
Plaats twee voor de provincie

Een sterke ploeg voor Wervik-Geluwe

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle N-VA- 
kandidaten te kleuren. 
Zo helpt u iedereen van onze lijst 
vooruit.

1. BEAUPREZ Belinda

2. VANTOMME Sanne

3. DENORME Jari

4. TERRIER Virginie

5. DEMUYNCK Angelo

6. KINOO Julie

7. DEPAPE Angie

8. THALY Glenn

9. ANNE Jojo

10. DEBAES Ruth

11. VERHANNEMAN Thomas

12. VANDENBUSSCHE Amélie

13. REYNAERT Pieter

14. NUYTTEN Alison

15. VANDENHAESEVELDE Malika

16. GLORIE Lorenzo

17. VAN DER WILK Sander

18. DESREUMAUX Genia

19. RYCKEBOSCH Jean-Pierre

20. SEYS Nathalie

21. DEMEY Ronald

22. LEYN-LEWILLE Viviane

23. VANSTEENKISTE Steven

24. MAHIEU Virginie

25. DELBAERE-COUDYZER Jean-Marie

BEAUPREZ
Belinda
Geluwe
57
Ondernemer

1

VANTOMME
Sanne
Wervik
44
Zelfstandige

2

DENORME
Jari
Wervik
23
Bediende
verzekeringsmakelaar

3

TERRIER
Virginie
Wervik
45
Medewerker
partijsecretariaat N-VA

4

DEMUYNCK
Angelo
Geluwe
40
Magazijnier

5

KINOO
Julie
Wervik
22
Zorgkundige

6

DEPAPE
Angie
Wervik
26
Branchemanager

7

THALY
Glenn
Wervik
29
Vastgoedmakelaar

8

ANNE
Jojo
Wervik
30
Bediende horeca

9

DELBAERE-
COUDYZER
Jean-Marie
Wervik
65
Gepensioneerd

25

Veilig thuis in een welvarend Wervik-GeluweVeilig thuis in een welvarend Wervik-Geluwe lees ons volledig programma op onze website www.wervik.n-va.be

Sociale Stad waar 
iedereen kansen krijgt 
maar ook plichten heeft
Een sociale stad waar aandacht en respect 
voor onze Vlaamse cultuur belangrijk is.

- Blijvende aandacht voor senioren en 
mindervaliden, door aan te pakken 
van vereenzaming en isolement.

- Inspraak van de jeugd door jon-
gerenparticipatiemomenten, via 
sociale media of door middel van 
jeugdgemeenteraden is voor ons 
een prioriteit.

- N-VA heeft oog voor nieuwe of 
alternatieve woonvormen zoals 
kangoeroe-woningen en co-housing 

projecten waar sociale contacten 
gestimuleerd worden.

- N-VA blijft op de rem staan voor 
de bouw van bijkomende sociale 
huurwoningen. Het huidig aanbod is 
groot genoeg. We blijven wel voor-
stander van sociale koopwoningen.

- Het verkrijgen van een leefloon mag 
geen evidentie zijn. Elke leefloon- 
begunstigde zal een contract moe-
ten tekenen.

- Ter Beke is een mooie realisatie, 
maar we moeten het voor senioren 
mogelijk maken om zo lang moge-
lijk thuis te kunnen blijven. Dit door 
concrete maatregelen en dienst- 
verlening vanuit het Zorgbedrijf.

Groene, nette en duurzame stad

- We werken verder aan een hemelwa-
terplan, zowel om overstromingen te 
voorkomen of om extreme droogte 
op te vangen.

- Alle glasbollen plaatsen we onder-
gronds als het bestaande proefproject 
positieve resultaten geeft.

- Het overwegen van carpoolparkings 
in de buurt van de opritten van de  
A19 in Geluwe en/of Beselare.

- Het opstellen van een energiebudget 
voor verenigingen waardoor er be-
wuster omgegaan wordt met energie. 
Wie spaarzaam is, wordt beloond.

- Masterplan Openbare Verlichting: 
vervangen van oude straatverlichting 
door intelligente LED-verlichting (bv. 
verlichten wanneer er beweging is)

- Focus op concreet fietsbeleid, met 
blijvende investeringen in fietspaden, 
trage verbindingswegen, veilige fiets-
bergingen en voldoende oplaadpun-
ten voor elektrische fietsen. Daarnaast 
stimuleren we het woon-werkverkeer 
per fiets.

- Bestuderen of het stedelijk wagenpark 
gebruikt kan worden voor autodelen.

- Via het Kerkenbeleidsplan zoeken 
naar nevenbestemmingen voor de ge-
bouwen los van de kerkdiensten.

- Digitaliseren van de stadsdiensten 
en de website wervik.be nog klant-
vriendelijker te maken.

- Ruimtegebruik slimmer aanpakken: 
bv. sportzalen van scholen buiten de 
schooluren gebruiken of het openstel-
len van bedrijfsparkings na de werk-

uren als parking voor omwonenden of 
zwaar vervoer. 

- We houden een actieve handhaving 
rond sluikstorten, met een strenge en 
daadwerkelijke aanpak van de over-
treders.

- Het welzijn van huis-en weidedieren 
mag niet uit het oog verloren worden. 
Het voorzien van een hondenweide 
in Geluwe en/of Kruiseke zorgt er-
voor dat onze viervoeters overal te-
recht kunnen. 

Een nette en
propere stad,

zorgt ervoor dat
we ons veilig

en goed voelen

Onze stad heeft
alle troeven om iedereen, 
jong en oud een warme 

thuis te geven.



We maken
van WERVIK 
een nog 
VEILIGERE 
STAD

“Uw veiligheid

op straat

en bij U thuis,

is onze

topprioriteit”

Geloven in een sterk 
lik-op-stuk beleid
N-VA blijft geloven in een sterk 
lik-op-stuk beleid. De GAS- 
ambtenaar moet daadwerkelijk 
en voldoende de straat op gaan 
en moet indien nodig verster-
king krijgen.

Aanpak van onze

landbouwwegen

We moeten blijvend werk maken van 

de aanpak van onze landbouwwegen, 

wat trouwens meteen ons fiets-

toerisme ten goede komt.

Wij zeggen
nee tegen drugs

Drugsgebruik wordt door ons niet getolereerd.
Ouders kunnen beroep doen op ondersteuning

van de stadsdiensten maar weten dit niet genoeg.

Veilig naar school
of sportclub

Veilig naar school of sportclub is de 

laatste jaren een N-VA stokpaardje 

geweest. We kijken of er bijkomen-

de schoolstraten ingevoerd kunnen 

worden en hoe we de veiligheid van 

fietsers nog kunnen verbeteren.

ANPR-camera’s
Investeren in tweede generatie camera’s: 
ANPR-camera’s die nummerplaten her-
kennen. Hiermee is een sluitende controle 
op zwaar verkeer door Kruiseke ook 
mogelijk.

Preventie en
bestrijding van over-
last en criminaliteit
N-VA vindt preventie en bestrij-
ding van overlast en criminaliteit 
een topprioriteit. Dankzij extra 
patrouilles zijn de criminaliteits-
cijfers in onze politiezone sterk 
verminderd en behoren tot de 
laagste van het land. We moeten 
alles in mogelijke stellen om dit 
zo te houden. We ijveren ook 
voor de aankoop van bodycams.

Een nieuwe

brandweerkazerne

Een nieuwe brandweerkazerne 

tussen Wervik en Geluwe is zeer 

dringend. Er is kostbare tijd verlo-

ren gegaan.

Aanpak van
domiciliefraude
De aanpak van domiciliefraude loont. De extra inzet van de poli-tiediensten mag niet verslappen:N-VA wil weten wie er in de ge-meente woont en of die ook aan zijn/haar plichten voldoet.

Al 6 jaar lang bewezen:
N-VA springt zorgzaam om

met uw geld

Financieel gezond:
N-VA zorgde de voorbije 6 jaar voor een financieel 
gezond, doordacht en gedurfd beleid. N-VA en wil op
de ingeslagen weg verder gaan.

- U verdient het dat er met uw geld goed omgesprongen wordt.
- Nieuwe initiatieven moeten haalbaar blijven: geen nutteloze pres-

tigeprojecten maar blijven investeren op een doordachte manier.
- Regelmatig evalueren van stadsinkomsten en -uitgaven.
- Verspillingen opsporen en stoppen.
- N-VA heeft oog voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 

We gaan voor een verlaging van de gemeentebelasting voor al-
leenstaande ouders.

- De strijd tegen leegstand en misbruik van tweede verblijven zetten 
we verder met indien nodig een kordate inning van leegstands- 
belastingen.

- Het Tabaksmuseum is een te zware kostenplaat. N-VA wil niet 
enkel de focus leggen op tabak maar ook op ons rijk verleden, van 
de Romeinen, Middeleeuwen, wereldoorlogen tot het heden.

- Het aanstellen van een subsidieambtenaar die U in deze materie 
kan adviseren.

- We vermijden risico’s bij de beleggingen van de stad. (een defen-
sief beleggingsprofiel).

Wervik is en blijft een Vlaamse gemeente
- We zetten actief in op het Nederlands.
- Het niet naleven van de taalwetten in de stadsdiensten 

kan niet!!! We vragen aan alle andere partijen om zich 
hier achter te scharen.

- Nieuwkomers moeten aangespoord worden om zo snel 
mogelijk Nederlands te leren. Dat er naast rechten ook 
plichten zijn, moet extra in de verf gezet worden.

- We moedigen jongeren aan om actief deel te nemen aan 
buitenschoolse activiteiten. In het bijzonder voor jonge 
nieuwkomers.

- Betalen voor het aanvragen of vernieuwen van verblijfs-
kaarten. Dit is voor ons niet meer dan normaal. U be-
taalt ook voor een identiteitskaart.

Veilig thuis in een welvarend Wervik-Geluwe

“Taal is een
poort naar

integratie,
studie, werk en

welvaart”

“Verenigingen

en lokale handelaars 

zijn de basis van

een welvarende

gemeente.”

- N-VA blijft inzetten op de verenigin-
gen en vrijwilligers. Mensen die zich 
inzetten verdienen van ons alle steun 
en kunnen hier op blijven rekenen.

- Wat men ook zegt of beweert, het 
OC Geluwe komt er. Ter Linde zal 
dan enkel nog gebruikt worden voor 
sportactiviteiten.

- Masterplan Oosthove tot een goed 
einde brengen. Het domein om-
vormen tot een gezinsvriendelijke 
groene long in de stad met oog voor 
fuiven, evenementen en recreatie.

- Het nieuwe zwembad “Ter Leie” zien 
wij als een onderdeel van Oosthove.

- Omnisportveldjes verspreid over de 
gemeente maar met aandacht voor 
de buurtbewoners.

- We richten een starterswinkel op 
in het stadscentrum.

- In samenspraak met de lokale han-
delaars voorzien we een collect&go 
systeem of thuisleveringssysteem 
voor minder mobiele mensen.

- We organiseren met lokale land- 
bouwers en handelaars een lokale 
boerenmarkt en/of periodieke 
streekmarkten.

Gezellige, ondernemende en culturele Stad


