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Centrumstraten 
worden heraangelegd

Na de heraanleg van de doortocht Kruiseke, de heraanleg 
van de Koestraat, Speldenstraat, Magdalenastraat, Kas-
teelstraat en de werken die gestart zijn in de Hellestraat/
Ooststraat worden dit jaar de veelbesproken centrumstra-
ten heraangelegd.

Meer uitleg hier, op pagina 4!

PRETTIGE VAKANTIE

Wij wensen u allen met uw 
familie een deugddoende 
vakantie.
Ga deze zomer mee met 
CD&V op stap in Wervik – 
Geluwe én Kruiseke! 

1,2,3 juli
 Molenhoekfeesten in Geluwe
2,3 juli 
 Opendeur Brandweer Wervik
9 juli 
 Gapersfeesten in Geluwe
10 juli
 Kapsul in Wervik
10 juli
 Gapersstoet in Geluwe
16 juli
 Concert Nationale Feestdag in
 Wervik
29, 30, 31 juli
 Nachten van de Jukte
19 aug 
 Rock op het plein
20, 21, 22 aug
 Kermis in Wervik
23 aug 
 Omloop van de Grensstreek
28 aug 
 Boerenkermis in Wervik
28 aug  
 Dag van het Muziek in Geluwe

CD&V BBQ WERVIK - GELUWE
Het is begonnen in 2009, een barbecue ter bedanking voor de medewerkers van de campagne van de Vlaamse verkie-
zingen en in 2010 voor de Federale verkiezingen.  
In 2011 zijn er tot nu toe geen verkiezingen geweest maar toch wil CD&V Wervik-Geluwe dit verder zetten.  Alle 
leden, medewerkers en sympathisanten worden uitgenodigd voor een gezellige BBQ op 8 juli 2011 in het Portaal te 
Wervik.

Meer info bij Yves Obin – 0475600496
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Centrumstraten

Hendrik : Als we spreken over 
de centrumstraten, dan worden de 
Ooievaarstraat, Groen- Donker- en 
Nieuwstraat bedoeld.  Deze zijn in 
een heel slechte staat.

- Waarom werd de heraan-
leg zo lang uitgesteld?
Bercy : Dit heeft te maken met het 
verkrijgen van subsidies voor de 
aanleg van een gescheiden riolering.  
Dankzij Minister Crevits zijn we 
erin geslaagd om deze straten met 
hoge prioriteit te laten subsidiëren.  
Bij het bezoek van de minister in 
2008 werd deze afspraak gemaakt.

- Dat is heel goed, maar 
de burger wil vooral een 
veiliger inrichting van de 
weg.
Hendrik : Klopt!  De rijrichting 
van de Nieuwstraat werd reeds 
aangepast waardoor er veel minder 
verkeer door de smalle straten komt.  
Dit wordt als een goede maatregel 
ervaren.  Door de smalle straten is 
de combinatie van een rijweg met 
voetpaden en behoud van parkeer-
plaatsen niet vanzelfsprekend.  De 
Donker- en Nieuwstraat zullen 
ingericht worden als een woonerf  
(red. de Groenstraat is reeds een 
woonerf).  Dat betekent dat de 
maximumsnelheid 20 km per uur 
bedraagt.  In de Ooievaarstraat 
komen wel voetpaden.  Dat is enkel 
mogelijk mits het schrappen van 
de parkeerplaatsen.  De stad zal het 

aantal parkeerplaatsen compenseren 
door een parking in te richten naast 
het stadhuis.  Hiervoor wordt het 
kapsalon dat de stad een aantal jaar 
terug heeft aangekocht gesloopt.

- Ook de heraanleg van de 
schoolomgeving Geluwe 
wordt gepland in 2011?
Hendrik : Inderdaad.  In deze 
werken zullen de Kloosterstraat, 

een deel van de Tuinwijk, Derde 
Lansiersstraat en Schoolstraat op 
een verkeersveilige manier worden 
ingericht.

- Welke veiligheidsmaatre-
gelen worden genomen?
Hendrik : Op het Kruispunt van 
de Beselarestraat met de Derde 
Lansiersstraat komt een verhoogd 
plateau.  Er komen ook fietssug-
gestiestroken en aan Ter Linde komt 
een groot plein in plaats van de 
groene middengeleiders.  

- Wanneer worden deze 
werken uitgevoerd?
Bercy : Er is een strikte planning 
opgesteld.  Het is de bedoeling om 
de werken in het najaar 2011 te kun-
nen aanvangen.

Dit jaar worden de veelbesproken 
centrumstraten heraangelegd. Meer 

uitleg krijgt u van Hendrik Ingelbeen 
en Bercy Slegers.

Dit zijn 2 belangrijke projecten voor onze stad.  CD&V kijkt uit naar  
de realisatie ervan.  We komen hier zeker nog op terug in een volgende uitgave.
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Vrouwencentrum OCMW-Wervik 20 jaar
20 jaar geleden werd het vrouwencentrum opgestart 
vanuit de sociale dienst van het OCMW van Wervik. Men 
voelde nood aan een dienstverlening voor vrouwen met 
specifieke problemen.

De te bereiken doelgroep waren vrou-
wen in een echtscheidingssituatie of  
een feitelijke scheiding met de daarbij 
horende moeilijkheden. Moeilijkheden 
i.v.m. het inkomen, vragen rond op-
voeding van de kinderen, hoederecht, 
bezoekrecht en onderhoudsgeld … en 
alle vrouwen die hun leven weer in hun 
eigen handen willen nemen 
Het vrouwencentrum heeft tot doel 
informatie te verstrekken, sensibilisatie 
activiteiten op te zetten zelfredzaam-
heid te verhogen; dienstverlening zowel 
op materieel als psycho-sociaal vlak. 
Mensen samenbrengen die iets gemeen 
hebben, een vertrouwensband opbou-
wen en elkaar helpen in allerlei dagda-
gelijkse situaties. 
In 20 jaar is de werking verder ge-

groeid. Na de opstart in 1991 werd 
in 1993 beslist om de tweedehand 
kledijdienst op te starten. De dienst 
werd uitgebouwd door vrijwilligers 
en op vandaag zijn nog steeds vrijwil-
ligers actief. Daarnaast hebben we de 
erkenning als lokale diensteneconomie.  
Kledij is nog steeds welkom en kan 
afgegeven  worden in Ter Beke , In het 
Sint-Janshospitaal of  in het vrouwen-
centrum zelf. 

Er is nog steeds een grote nood aan 
de diensten van het vrouwencentrum.  
Het risico op armoede en bestaanson-
zekerheid is op vandaag nog steeds 
groter bij vrouwen. Hierbij spelen 
verschillende factoren een rol. Er zijn 
meer alleenstaande vrouwen die deel-

tijds werken dan alleenstaande man-
nen die deeltijds werken.  Daarnaast 
zijn gehuwde vrouwen die thuisblijven 
ook een groep met een groot armoede 
risico.  Er is  nog steeds loondiscrimi-
natie, niet alleen om dat de beroepen 
waar meest vrouwen werken slechter 
betaald worden maar ook puur op basis 
van geslacht. Daarnaast zijn er veel 
vrouwenberoepen in deeltijdse statuten.
Sinds juli 2010 is het vrouwencentrum 
gehuisvest in de Duivenstraat.  De 
nieuwe locatie geeft de werking een 
nieuwe start.  Er is een ruime winkel 
en een mooie cafetaria. In de cafetaria 
gaan verschillende activiteiten door o.a. 
vormingen over energiegebruik, com-
putercursussen enz…
Ik wil graag iedereen bedanken die 
gedurende de voorbije 20 jaar de wer-
king van het vrouwencentrum onder-
steunde.  Hierbij een speciale dank aan 
de vrijwilligers die de zich de voorbije 
20 jaren belangeloos inzetten voor de 
vrouwen van Wervik.

Veiligheid langs de grens
Grensstreken hebben veel troeven maar hebben even-
goed enkele grote uitdagingen. Enkele maanden al staan 
de kranten vol van overvallen langs de grensstreek van 
Poperinge,Ieper, Zonnebeke, Wervik, Menen tot Kortrijk.   
Wervik ontloopt de dans niet en kende enkele overvallen, 
carjackings, inbraken, etc… De laatste melding van kleine 
grenscriminaliteit was de brand op de Balokken

CD&V zat niet stil en stelde een 
aantal maatregelen voor aan de poli-
tie om dit aan te pakken.

Een evaluatie van de cam-
era’s in onze stad
CD&V stelt voor om de camera’s 

die niet echt hun nut bewijzen te 
verplaatsen naar bijvoorbeeld de 
Leiebrug of  de Vrijdagmarkt.

Lees verder p.8
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Vervolg van p. 5

Meer preventieve controle-
acties van beide korpsen
Meer preventieve controleacties van 
beide korpsen (Vlaamse en Franse 
politie) aan de brug in Wervik. 
Goede afstemming met de collega’s 
in Wervicq-Sud: kunnen zij aan hun 
kant van de brug ook geen camera’s 
installeren zodat de opsporing niet 
stopt aan de grens ?

Evaluatie van de inzet van 
de ploegen
CD&V pleit voor frequentere aan-
wezigheid van de politie in Wervik ’s 
nachts en in het weekend. 
De veiligheid is een thema dat sterk 
leeft bij verschillende gemeenten 
langs de grens.  Laten we zoeken 
naar een combinatie van repressieve 
en preventieve manieren om dit aan 
te pakken.

Veiligheid 
langs de grens

Starters 
in Wervik

De oude gebouwen van Punch in de 
Bootweg werden door de provincie 
aangekocht om er een doorgangs-
gebouw in te richten.  Bedoeling is 
dat startende ondernemers een kans 
krijgen om een 3-tal jaar met een 
maximum van 5 jaar een bureau of  een 
atelier er kunnen huren in afwachting 
van een eventuele eigen investering. 

230.000€
De verbouwingswerken zijn goedge-
keurd door de provincieraad eind 2010 
en zijn momenteel in uitvoering. Voor 
deze werken trekt de provincie +/- 
230.000 € uit.  

Officiële opening 
De officiële opening van dit door-
gangsgebouw zal plaatsvinden in het 
najaar, maar geïnteresseerden kunnen 

nu terecht op de site www.actievoor-
starters.be
De dienst economie van de provincie 
staat in voor de begeleiding van de 
jonge starters.

Kantoorruimtes en 3 ateliers
De gebouwen in de Bootweg bevatten 
3 ateliers die alle 3 apart toegankelijk 
zijn met eigen nutsvoorzieningen: 
120m²; 130m² en 212m².  Daarnaast 
zijn er nog een 12 werkposten in de 
vorm van kantoorruimtes.  Zowel dien-
stenbedrijven in de kantoorruimtes als 
een klein aantal kleinere vakmannen die 
ruimte nodig hebben in de vorm van 
een atelier kunnen hier terecht.

Provincieraadslid Bercy Slegers juicht 
dit initiatief  van de provincie West-
Vlaanderen toe in Wervik: “Het is al-
vast een eerste goede stap in de richting 
van het activeren van de economie in 
Wervik.  Daarnaast werkt de provincie 
momenteel aan het bedrijventerrein 
van Menen-West én ook de site van 
Van Rullen staat op het lijstje van de 
provincie om de ontwikkeling van 
bedrijvigheid mogelijk te maken.”  

Meer info: www.actievoorstarters.be

Startende bedrijven ook in 
Wervik dankzij steun van 
de provincie West-Vlaan-
deren.

Premies voor handelaars op de handelsas in Wervik en Geluwe
CD&V juicht de premiereglementen voor handelaars goedgekeurd in de gemeen-
teraad toe.  
De premies zijn bedoeld om de leegstaande handelspanden op de handelsas in 
Wervik nieuw leven in te blazen.  Dit moet zeker en vast bijdragen tot het aantrek-
kelijk maken van de centrale hoofdas door onze gemeenten.

Subsidie voor starters op de handelsas van Wervik en Geluwe
Drie jaar lang krijgt de starter een maandelijkse subsidie die hij kan aanwenden 
om zijn handelszaak in Wervik te promoten.  Studies wijzen uit dat starters veel 
investeren in hun zaak én dat de middelen voor promotie van de zaak niet meer 
altijd voorhanden zijn.  In het eerste jaar krijgt de starter 200€ per maand, tweede 
jaar 150€ en het derde jaar 100€ per maand.

Subsidie voor gevelrenovatie op de handelsas van Wervik 
en Geluwe
Handelaars die minimum 5.000 € investeren in renovatiewerken aan hun 
gevel kunnen 50% subsidie krijgen met een maximum aan 10.000 €.  
Wie alle voorwaarden wil kennen om te kunnen genieten van deze subsidies 
kan terecht bij de dienst lokale economie van de stad Wervik.


