Nieuwjaarsreceptie N-VA Wervik-Geluwe
Zondag 19 januari 2020 van 11 tot 12.30 uur
in de Grooten Moriaen.
Iedereen welkom voor een hapje en een drankje!
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Een veilige, bruisende stad
Het einde van het jaar is in zicht.
De typische periode van kerstlichtjes, sfeer en gezelligheid.
Maar ook de periode van donkere
dagen.
Helaas hebben we in deze donkere
dagen ook vaak een onveiliger
gevoel. De vele diefstallen en
inbraken in Wervik versterken dat
gevoel alleen maar.
Daarom blijven onze gemeenteraadsleden Sanne, Belinda en
Angelo dat punt aanhalen op de
gemeenteraad. Want voor N-VA
Wervik is en blijft veiligheid een
prioriteit.
Het einde van het jaar is ook de
periode waarin iedereen cadeautjes koopt. Een gouden periode
voor de winkeliers. Ook hun belangen blijft de N-VA verdedigen.
We willen dat Wervik een veilige,
bloeiende en bruisende stad is.
We zijn dan ook heel blij met de
steun die onze stad krijgt van de
Vlaamse Regering. Concreet gaat
het om extra geld voor investeringen en subsidies voor onze
Vlaamse scholen. Wervik wordt
dus zeker niet vergeten in het
Vlaamse verhaal! N-VA Wervik
Geluwe wenst u tot slot een voorspoedig 2020 toe.

Virginie Mahieu
Afdelingsvoorzitter

Ruim 100 000 euro aan subsidies
voor Vrije Basisschool De Graankorrel
Vlaams minister van Onderwijs Ben
Weyts investeert via het Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
liefst 102 025 euro in Vrije Basisschool
De Graankorrel in Wervik. Het geld gaat
naar een project voor energiebesparing.
“Dankzij die gerichte investering kan de
basisschool de CO2-uitstoot verlagen én
besparen op de energiefactuur”, zegt
afdelingsvoorzitter Virginie Mahieu.

Bijna 3 miljoen euro extra voor Wervik
dankzij Vlaams regeerakkoord
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra
om te investeren in hun gemeente. Voor Wervik betekent dat concreet 2,95 miljoen euro.
Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaams
regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt
de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de
betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de
gemeenten extra budget
voor hun open ruimte.
Naast die bijkomende
financiering blijft ook het
gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor
onze steden en gemeenten,
de komende jaren elk jaar
met 3,5 procent groeien.

Geld investeren in u

“N-VA Wervik-Geluwe wil dat vooral de
inwoners zelf de vruchten plukken van de
extra middelen”, zeggen gemeenteraads-

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

leden Sanne Vantomme en Belinda Beauprez.
“Onze stad moet bijvoorbeeld investeren in
voorzieningen voor de verenigingen, zoals
GC Geluwe en Oosthove.”
“Maar we willen ook
aandacht voor landbouwwegen en wegen die in
slechte staat verkeren.
Denk maar aan de
Scherpenheuvelstraat,
Oude Mesenweg,
Barrierestraat of Kapellestraat. Tot slot pleiten we
ook voor zonnepanelen op
de gebouwen van de stad.
Zo krijgen zowel cultuur,
welzijn, veiligheid als het klimaat de nodige
aandacht.”
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Bestuurslid in de kijker: Ruth Debaes
Sinds begin dit jaar is Ruth Debaes de nieuwe ledenverantwoordelijke van
N-VA Wervik-Geluwe. Ze stelt zich graag even voor:
“Hallo iedereen, ik ben Ruth. Samen met mijn gezin woon ik in het mooie Geluwe. Ik heb twee
zonen: Jayden (12 jaar) en Yantho (9 jaar). Met z’n allen gaan we regelmatig boogschieten in
buurgemeente Beselare.
Ik ben een echte dierenvriend. Er lopen bij ons thuis twee poezen en twee honden rond. Van
beroep ben ik lijnbuschauffeur. Verkeer en mobiliteit zijn dus thema’s die ik graag opvolg. Samen
met de rest van het N-VA-bestuur en met alle inwoners ga ik voor een sterk Wervik-Geluwe!”

Ruth Debaes, ledenverantwoordelijke N-VA Wervik-Geluwe

Diefstallen vragen om actie
De laatste decennia worden er in Wervik regelmatig fietsen en bromfietsen gestolen.
Blijkbaar een gekend gegeven in de grensregio’s. De inwoners zijn de situatie beu. Vaak
doen ze bij een fietsdiefstal niet eens meer een aangifte bij de politie. Maar zo geven de
officiële criminaliteitscijfers natuurlijk geen realistisch beeld meer.
N-VA Wervik-Geluwe pleit dringend voor meer actie tegen de diefstallen. Zo stelt
gemeenteraadslid Sanne Vantomme voor dat het stadsbestuur lokfietsen en -bromfietsen inzet. Dat maakt de pakkans van de dieven veel groter. Helaas is er volgens
het stadsbestuur geen budget en is er onvoldoende personeel.

Gemeenteraadslid Sanne Vantomme
wil dat de stad lokfietsen inzet om de
pakkans bij diefstallen te vergroten.

Het is de zoveelste keer dat het gemeentebestuur geen rekening houdt met een constructief agendapunt van de oppositie. Gemeenteraadsleden Angelo Demuynck en Sanne
Vantomme stapten daarom tijdens de gemeenteraad van 3 december op. We zijn het
gebrek aan respect voor de oppositie, voor het gemeentepersoneel en voor de inwoners
grondig beu. Veiligheid moet een prioriteit zijn.

Pleidooi voor een bijvriendelijke
stad
Gemeenteraadslid Belinda Beauprez pleit in de gemeenteraad voor een bijvriendelijk beleid. “Ik lees het ene na het andere artikel over massale insectensterfte. En dat terwijl insecten heel belangrijk zijn voor alle leven op aarde.
Ze bestuiven planten, recycleren voedingsstoffen en vormen voedsel voor
andere dieren.
Vandaar mijn vraag wat wij als stad kunnen doen voor de bijen en insecten.
Ik denk bijvoorbeeld aan subsidies voor inwoners die fruitbomen of bomen met
veel nectar planten. Of voor inwoners die bijenkorven plaatsen.” Het stadsbestuur heeft ondertussen een voorzichtige start genomen met de beslissing om
bijenkorven te plaatsen.

wervik@n-va.be

Gemeenteraadslid Belinda Beauprez denkt
aan subsidies voor inwoners die het de bijen
makkelijker maken.
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N-VA viert Week van het Nederlands
In de week van 5 tot 12 oktober werd onze mooie Nederlandse taal in de kijker gezet met tal van initiatieven.
Ook N-VA Wervik-Geluwe deed graag mee. Onze bestuursleden deelden via sociale media hun favoriete spreuk of gedicht.

Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur

Belinda Beauprez

Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter N-VA
Lid raad van beheer Zorgbedrijf

Sanne Vantomme

Gemeenteraadslid
Lid commissie Mobiliteit

Angelo Demuynck
Gemeenteraadslid

Viviane Lewille

Lid bijzonder comité van
de sociale dienst

Wist u dat …
• op 28 september onze vierde Nacht van de Ambiance
plaatsvond? De ideale gelegenheid om geld in te zamelen
voor het goede doel. Dit jaar kozen we voor Rode Neuzen
Dag. Met Garry Hagger, Yves Segers, SWOOP, Edje Ska en
de Pilchards en DJ Gaëtan zat de sfeer er dik in. Mede
dankzij de wafeltjesbak en de hulp van de talloze vrijwilligers
eindigden we met een aardige som van 1 500 euro.
• N
 -VA Wervik-Geluwe twee vertegenwoordigers heeft in het arrondissementeel
partijbestuur? Jean-Marie Delbaere is al twaalf jaar lid. Hij was vroeger penningmeester, maar werd nu verkozen tot ondervoorzitter. Onze afdelingsvoorzitter Virginie
Mahieu werd onlangs gecoöpteerd als bestuurslid.

• ook de jeugd vertegenwoordigd is in onze afdeling?
Julie Kinoo (23) is lid van de jeugdraad in Wervik en
is ook ondervoorzitter van Jong N-VA Westhoek. 
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Matthias Diependaele
Vlaams minister van
Financiën en Begroting,
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir

Jan Jambon

Ben Weyts

Viceminister-president en Vlaams
minister van Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Vlaams minister van Justitie
en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme

Bart De Wever

Minister-president en Vlaams
minister van Buitenlands Beleid,
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur,
ICT en Facilitair Management

Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter
Vlaams Parlement

