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Hoeveel keer horen wij niet zeggen: “alle data zijn bezet” van de zalen zoals Oosthove, 
Ter Linde, het Forum,… 
CD&V vindt verenigingen belangrijk en ziet dit dossier als een belangrijke uitdaging voor 
de volgende bestuursperiode, waarbij keuzes moeten gemaakt worden.
Lees het hier, op pagina 4!

Verenigingen, waar naartoe?
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In Kruiseke kozen we ervoor om een 
nieuw ontmoetingscentrum van +/- 
500m² te bouwen. De bouwvergunning 
is ingediend en weldra start de aanbe-
steding, de werken kunnen dus in 2012 
starten.
In Geluwe zien we een overbezetting 
van de sport- en cultuurzaal Ter Linde.  
De Gaper biedt geen voldoende ant-
woord op de vraag van alle verengingen. 
De Gaper is kleiner én qua toegankelijk-
heid voor mindermobielen niet ideaal.  
Een nieuwe cultuurzaal in Geluwe kan 
volgens CD&V op twee plaatsen:
- ofwel in het centrum van Geluwe in 

de omgeving van het woonzorgcen-
trum Ter Beke,
- ofwel in de Wervikstraat nabij het 
nieuwe terrein van de voetbal.
Zo kan de druk op Ter Linde weggeno-
men worden én kan Ter Linde uitslui-
tend voor sport voorbehouden worden.
In Wervik verdwijnen op korte termijn 
twee zalen:  
- Onder de Toren in de Pastoriestraat én 
- De Gilde in de Duivenstraat.
Ook hier stelt zich een capaciteits-
probleem van de overblijvende zalen.  
Enkele verenigingen vonden reeds een 
ander onderkomen in het Portaal maar 

de vraag naar een nieuwe infrastructuur 
van +/- 500m² is zeer groot.   
Door de unieke ligging – 2000 m² in 
het stadscentrum – ijverde CD&V 
ervoor om op het  terrein van de Gilde, 
aansluitend op de bibliotheek, de politie 
én het toekomstig vredegerecht een 
dergelijk zaaltje te realiseren.
Volgens CD&V een haalbare kaart mits 
onderhandeling over de prijs.
Evenwel vindt dit voorstel geen meer-
derheid in de Wervikse politiek.  
Een visieverschil ?  Het kan gebeuren. 
Als CD&V vinden wij dit een gemiste 
kans !  
CD&V kijkt naar de toekomst én denkt 
daarom na over alternatieve mogelijk-
heden om de verenigingen ademruimte 
én mogelijkheden te kunnen bieden 
binnen enkele jaren.
Verbouwingen aan de bar van Oost-
hove zijn gepland, misschien moet een 
volledige verbouwing van Oosthove 
overwogen worden.
Wat met het brandweergebouw in de 
Gasstraat ééns de brandweer Wervik 
– Geluwe intrede kan nemen in een 
nieuw te bouwen kazerne ?
CD&V Wervik –Geluwe blijft zoeken 
naar oplossingen, de toekomst van vele 
verenigingen staat op het spel  !

Yves Obin
CD&V - fractieleider

De Provincie West-Vlaanderen or-
ganiseert in het najaar van 2011 een 
groepsaankoop groene stroom. Met 
deze groepsaankoop bieden we de 
inwoners de kans om bewust te kiezen 
voor 100% groene stroom en ook te 
profiteren van een goedkoper contract 
juist omdat we zoveel burgers samen 
brengen. 
Je kan deelnemen voor elektriciteit, 
gas of  beide samen. Iedereen kan 
vrijblijvend inschrijven vanaf  1 novem-
ber 2011 tot eind januari 2012. Op 6 
februari 2012 wordt een online veiling 

georganiseerd waarbij energieleveran-
ciers hun beste prijs geven. Kort daarna 
ontvang je een persoonlijk voorstel en 
heb je een maand de tijd om op dit 
voorstel in te gaan. De 
datum van overstap 
kan je kiezen tussen 
15 april 2012 en 30 
september 2012. Het 
nieuwe contract is 
geldig voor één jaar. 
Met al je vragen kan je 
terecht bij 

Bercy Slegers – Speiestraat 20 – 8940 
Wervik – 0495295228 – info@bercysle-
gers.be of  op het nummer 0800/18 711
www.samengaanwegroener.be

Hoeveel keer horen wij niet zeggen: “alle data zijn bezet” 
van de zalen zoals Oosthove, Ter Linde, het Forum,… 
CD&V vindt verenigingen belangrijk en ziet dit dossier als 
een belangrijke uitdaging voor de volgende bestuurspe-
riode, waarbij keuzes moeten gemaakt worden.

Verenigingen, waar naartoe?

Samen op weg naar goedkopere groene energie
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Welkom Nieuw Jaar!

Zo ook dus in onze eigen Stad. Nie-
mand van terplaatse is er schuldig aan 
dat de tering zwaar naar de nering moet 
worden gezet. Zo hebben wij hier het 
Dexia-probleem niet geschapen, en we 
tekenen er zeker niet verantwoordelijk 
voor. Maar onze stedelijke financiën 
zullen er zoals ook in alle andere steden 
en gemeenten wel onder lijden.
Maar waarom wij bij aanvang van dit 
nieuwe jaar 2012 toch wel gematigd 
optimistisch zijn en blijven? Omdat wij 
in het verleden in ons stedelijk beleid 
ook steeds hebben bewezen dat met 
de iets kariger middelen waarover onze 
Stad beschikt, ook heel wat goeds kan 
worden bereikt. Niemand kan ontken-
nen dat onze centra er wel degelijk op 
vooruitgaan, gestaag maar zeker. En dat 
stemt ons in deze moeilijke periode dan 
ook hoopvol. De centen van onze Wer-
vikse burgers - wat sommigen onge-
motiveerd ook mogen beweren - zullen 
goed worden besteed. Aan (financiële) 
avonturen zullen wij ons hoegenaamd 
niet wagen.
2012 wordt ook het jaar dat tegelijk het 
einde van de huidige zesjarige legisla-
tuur inluidt én het begin van een nieuwe 
politieke beleidsperiode. De gemeen-
teraadsverkiezingen van oktober 2012 
komen er immers aan. 
Van onze kant uit zullen wij er tijdens 
onze verkiezingscampgane alles aan 
doen om uw groot gelijk te bewijzen. 
Welk groot gelijk? Datgene dat u ook 
tijdens de huidige legislatuur had, door 
ons toe te laten volop aan het beleid van 
onze Stad deel te nemen, zowel in het 
schepencollege, de gemeenteraad als 

binnen het OCMW. En tevens ook het 
even groot gelijk dat u zal hebben door 
ons in het komende jaar volop de kans 
te bieden om dit in de toekomst verder 
te blijven doen.
Of wij - zoals zovele anderen nogal 
overmoedig tijdens de voorbije maan-
den luidkeels aankondigden - ook 
burgemeestersambities koesteren?  
“Bescheidenheid siert altijd de mens”, 
zelfs in de politieke wereld! Immers, 
als we al die nogal euforische aankon-
digingen zouden moeten geloven, dan 
schieten er in de gemeenteraad vanaf   
01 januari 2013 bijna geen gewone ge-
meenteraadsleden meer over, want alle 
andere zullen blijkbaar burgemeester 
zijn geworden!
Dit belet uiteraard niet dat wij volop en 
met rustige vastheid in onze zaak gelo-
ven, wat inhoudt dat wij er ten stelligste 
op rekenen, dus ook op u allen, om bij 
de verkiezingen van oktober 2012 een 
méér dan degelijk resultaat te behalen. 

Wat het daarna wordt, dat zullen we 
dan op dat moment wel zien. Maar een 
gezonde en rechtmatige ambitie is ons 
zeker niet vreemd.
Dat is hetgeen waarvoor we in het ko-
mende jaar net zoals altijd met al onze 
inzet zullen gaan. Wij beogen hiermede 
in de nabije toekomst het allerbeste  te 
kunnen bereiken voor al onze inwoners,  
van welk deel van onze Stad ook, tot in 
de verste uithoeken. Daar staan wij als 
CD&V voor, daar gaan wij als CD&V 
voor, en dat zullen wij als CD&V 
dan ook doen! Zodat 2012 voor alle 
Wervikanen-Geluwnaars-Kruisekenaars 
zonder enige uitzondering toch on-
danks alles een opperbest jaar kan 
worden. 
Bij het ter perse gaan van deze edi-
tie was de Federale Regering in volle 
vorming.  Afhankelijk van de verschui-
vingen die dientengevolge gebeuren 
wachten wij met spanning af  of  onze 
Wervikse kopvrouw Bercy Slegers de 
eed kan afleggen in de Kamer.  Dit 
ten gevolge van haar werkkracht, inzet 
én gedrevenheid.  Te volgen dus de 
komende dagen en weken want dit 
betekent een Wervikse Vertegenwoordi-
ging in het Federaal Parlement !
Aan alle inwoners van onze Stad wen-
sen wij een van ganser harte Gelukkig 
Nieuwjaar !

Marc Decramer
Voorzitter CD&V Wervik

De moeilijke economische en sociale tijden die wij mo-
menteel in Europa doormaken mogen bij niemand onder 
ons gevoelens van pessimisme of uitingen van doemden-
ken doen oprijzen. Waarom? Omdat men met zoiets toch 
nergens komt. Vele mensen zijn in huidige tijden angstig. 
Maar wie bang is krijgt ook slaag. Moeten wij met der-
gelijke mening als naïef bestempeld worden? Zeer zeker 
niet. Er is absoluut nog méér dan voldoende solidariteit 
in onze samenleving, ook onze lokale,  aanwezig opdat 
we allen samen regelrecht uit de miserie geraken.
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Nieuw!
De sneeuwtelefoon

Wonen en werken in wervik en geluwe

Het OCMW en de stad Wervik slaan de 
handen in elkaar om de sneeuwtelefoon 
op te richten. Doelgroep zijn mensen 

die minder mobiel zijn of  de leeftijd 
van 65 jaar bereikt hebben. De mensen 
van de buurtwerking of  de stadsdien-
sten komen op uw vraag het publieke 
voetpad over de volledige lengte van uw 
woning en over een breedte van 1 meter 
sneeuwvrij maken. Hiervoor wordt een 
forfaitaire prijs aangerekend van 5 euro. 
Indien de afstand langer is dan 5 meter 
komt daar 1 euro per meter bij.  Dit 
maakt het voor iedereen mogelijk om 

te voldoen aan de verplichting om het 
voetpad voor de woning ijs- en sneeuw-
vrij maken en onze stad voor iedereen 
valveilig te maken tijdens de winter. 
De sneeuwtelefoon is te bereiken op 
het nummer van het Call Center van het 
OCMW: 056/30 02 00 liefst voor 9u30. 
Hopend op een mooie maar toch niet 
te strenge winter.

Lien Vandamme
Voorzitter OCMW Wervik

110 percelen bouwgrond
In Wervik worden een 75-tal percelen 
bouwgrond voorzien aan de Oost-
straat/Hellestraat/Loskaaistraat (huidi-
ge voetbal- en atletiekpiste).  Daarnaast 
werd ook de zone langs de Leie tussen 
het tabaksmuseum en d’Arke bestemd 
als woonzone.  
In Geluwe komt er een uitbreiding aan 
de Witte Poorte en aan ’t Stroomke/
Maagdenstraat.  
Het worden grotendeels vrije verkave-
lingen voor ééngezinswoningen.  Voor 
wat betreft de huidige voetbal- en atle-
tiekterreinen is de stad eigenaar van de 

grond en zal deze worden ontwikkeld 
van zodra de nieuwe sportterreinen aan 
de Pionier in gebruik worden genomen.  
Voor de overige terreinen in Geluwe 
en Wervik zijn we afhankelijk van het 
initiatief  van de private eigenaars.  Daar-

naast volgt nog een uitvoeringsplan 
voor de zone gelegen tussen de park-
begraafplaats en de Koestraat/Hansbe-
kestraat.  Hier gaat het over een uniek 
terrein van 5 ha gelegen langs de Leie.   

2ha KMO-zone
De KMO zone langs de Menenstraat in 
Geluwe wordt uitgebreid in de richting 
van de N58.  De uitbreiding gebeurt in 
functie van de herlokalisatie van bedrij-
ven uit Geluwe.  Dit is een voorwaarde 
die wordt opgelegd door de provincie.  
Ook in Wervik wordt een RUP op-
gemaakt om de KMO zone langs de 
Bootweg (Pontstraat) uit te breiden.  De 
voorbereidende studie is in opmaak.  

Hendrik Ingelbeen,
CD&V Schepen van ruimtelijke 

ordening

De winterperiode staat 
voor de deur. Na een mooie 
herfst wacht ons een stren-
ge winter zegt men. Som-
migen kijken er volop naar 
uit anderen zien op tegen 
de kou en de sneeuw. 

Om onze stad verder te laten groeien vindt CD&V het be-
langrijk om ruimte te voorzien om te ondernemen en te wo-
nen.  Dit doen we op een doordachte manier door het opma-
ken van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Recent werden een 
aantal plannen goedgekeurd door de gemeenteraad, goed 
voor ruim 110 percelen bouwgrond en 2 ha  KMO zone.  


