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V.U.: VIRGINIE TERRIER, DUIVENSTRAAT 67, 8940 WERVIK

Veilig thuis in een welvarend Wervik-Geluwe

Voorwoord

6 jaar Verandering 
in Wervik, Geluwe, 
Kruiseke en Ter Hand 
 
Op 2 januari 2013 begon een 
nieuwe bestuursperiode. Een 
nieuwe meerderheid, een nieu-
we coalitie. Dit nieuwe bestuur 
heeft héél wat gerealiseerd met 
één doel voor ogen: een beter 
en mooier Wervik, Geluwe en 
Kruiseke voor iedere bewoner. 
  
Nu de gemeenteraadsverkie-
zingen voor de deur staan, is 
het moment aangebroken om 
te kijken welke punten uit het 
N-VA-programma van 2012
zijn waargemaakt.
  
Op deze pagina’s vindt u een 
greep uit de vele realisaties, het 
overzicht is verre van volledig!   
En het werk is niet af. Daarom 
vragen wij jullie steun op 
14 oktober 2018 om samen 
met u verder te werken voor 
een Welvarend Wervik.

Virgnie TERRIER
Afdelingsvoorzitter

We hadden U verandering beloofd
• Een menswaardig Ter Beke in GELUWE
• De Knippelaar in KRUISEKE
• Dorpshuis in TER HAND
• Het Erfgoedcentrum in WERVIK
• HUISVESTING  voor Harmonie 

“Onder Ons” en opslagboxen voor de 
VERENIGINGEN in Arvic.

• Opfrissing en NIEUWE DAKEN voor 
Ter Linde

• De doorbraak voor een NIEUWE 
SCHOOL in Geluwe

Voeg daarbij de Leiewerken en de uitbreiding 
van de Balokken en we kunnen gerust stellen 
dat onze Stad veranderd is. 

’Nooit eerder werd er in één legislatuur zoveel geïnvesteerd 
in cultuur als nu. Er zijn andere tijden geweest...’ 

(De Krant van West-Vlaanderen)

Een menswaardige oude dag
in “Ter Beke”, Geluwe

Dorpshuis, Ter Hand

De Knippelaar, Kruiseke

De Leiewerken

De N-VA heeft een            voor Wervik-Geluwe
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Belinda Beauprez,

6 jaar lang meer 

dan goed gezorgd 

voor uw geld!

Wervik, Veilige Stad

Wervik, Stad met Verantwoordelijk bestuur

Het prachtig rapport van Belinda Beauprez, Schepen van Financiën,
Openbare werken, patrimonium
• Geen belastingverhoging
• 50 % bespaard op de verzekeringen van Stad en OCMW
• Strenge controle op dagdagelijkse uitgaven jaarlijks € 1.000.000 minder uitgaven 

dan gebudgetteerd.
• 145.000 € gerecupereerd bij afvalverwerker Mirom 
• Extra lage rentevoet voor leningen door samenwerking met OCMW
• Toelagen voor kerkfabrieken verminderd door efficiënte opvolging
• 25% meer budget vrijgemaakt voor aanpak landbouwwegen
 

Sanne Vantomme, 

Schepen van

mobiliteit, cultuur, 

evenementen, 

markten en

foren

N-VA een hart voor
Verenigingen

GROTE VOLKSFEESTEN

Volksfeest “Wervik is Reuze” - 
300 jaar grens

14 & 15 juli 2018
2050 Jaar Wervik

29 september 2018
Schlagerfestival

Nacht van de Ambiance

• Shop & Go parkeerplaatsen
• Kiss & Ride bij de scholen
• Sint Jorisstraat = Schoolstraat
• Fietsveilige routes

Maar ook :
• Afschaffen beurtelings parkeren
• Snelheid-remmende  maatregelen 
• Zone 30 in centrum
• Afschaffen van voorrang van rechts
• Invoeren van camera’s, gerichte politiecontroles 
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Wervik, Vlaamse Stad

Wervik, Vriendelijke Stad voor Inwoner en Milieu

Beleid voeren wesamen met burgers,verenigingen enondernemers. Taal is het middel tot integratie & brug naar werk.
• Taalcafé voor anderstaligen.
• Taalbaden voor kleuters en schoolgaande jeugd.
• De Uit-pas.
• Aanpak domiciliefraude door meer gerichte politiecontroles 
• Ondersteuning van verenigingen om evenementen te organiseren,
   Gallo Romeins weekend, ROHP, Camping Balokken,... 
• Ondersteuning van ondernemingen en handelaars door renovatie- en
   starterspremie, de Wervik pas,…

Wervik, Sociale Stad
• Oprichting van het Zorgbedrijf
• Gezonde maaltijden op school
• Strijd tegen kinderarmoede
• De brugfiguur, die ouders en schoolgaande jeugd ondersteunt
• Kinderopvang Sloeber 
• Bouw rust- & verzorgingstehuis Ter Beke
• Nieuwe woonverkavelingen in zowel Geluwe als Wervik.

Milieu en Landbouw
• De “paarse” vuilzak
• Hulp opstellen schadedossiers landbouwers 

door de droogte
• Glasbollen gaan ondergronds
• Aanpak zwerfvuilproblematiek materiële steun 

“Proper Wervik” 
• Fietslaadpalen en autolaadpalen
• Aanpak openbare verlichting door installatie LED armaturen

Dienstverlening
• Nieuw onthaal en nieuwe openingsuren in het Stadshuis
• Gebruiksvriendelijke website met webwinkel
• Invoeren van de Wervik-pas



De mandatarissen Kandidaat
Provincieraad 
2de plaats

Virginie Terrier
- 45 jaar
- Gemeente &
 politieraadslid

virginie.terrier@n-va.be

Angelo Demuynck
- 40 jaar
- Gemeenteraadslid

angelo.demuynck@n-va.be

Jean-Marie Delbaere
- 65 jaar
- OCMW raadslid

jeanmarie.delbaere@n-va.be

Viviane Lewille
- 59 jaar
- OCMW raadslid

viviane.lewille@n-va.be

Virginie Mahieu
- 37 jaar
- Mama van 2 en pleeg-

mama van 1 kindje
- Leerkracht Vlaamse 

school Komen
virginie.mahieu@n-va.be

Sanne Vantomme
2de plaats
sanne.vantomme@n-va.be

- Schepen van Cultuur,
 Mobiliteit, Evenementen en 

Integratie
- 45 Jaar
- Duojob: groenten- en fruit-

handelaar en luisterend oor 
voor de burger

Belinda Beauprez
1ste plaats
belinda.beauprez@n-va.be

- Schepen van Financiën, 
Openbare werken en 
Patrimonium

- 56 jaar
- Zaakvoerder
- Mama van 3 kinderen
- Oma van 4 kleinkinderen

Jari Denorme
3de plaats
jari.denorme@n-va.be

- 23 jaar
- Bachelor in financiën en 

verzekeringswezen
- Oud-praeses van Moeder 

Werviksche & vaak terug te 
vinden op het tennisveld bij 
tennisclub Olympos 

Heb je vragen, suggesties? Je kunt steeds bij ons terecht!  

Onze TOP 3 kandidaten 

Samen

gaan we voor een 

Veilig Thuis

in een Welvarend

Wervik-Geluwe!


