
Kennen we 
elkaar al ?



Met veel goesting werkt onze CD&V-ploeg graag 
aan fleurige, warme en veilige wijken en buurten. 
Als de inwoners zich goed voelen in hun eigen buurt, 
dan dragen ze deze fierheid ook uit. 
Een propere stad met betaalbare woningen en 
voldoende parking zal ook de bezoekers een warm 
gevoel geven over onze stad.

CD&V wil dit samen met u doen. We respecteren 
uw ideeën ! Tweemaal per jaar komt een schepen van 
buurten en wijken samen met de inwoners uit elke 
wijk of buurt. Uw voorstellen worden er besproken. 
Zo werken we samen aan een (be)levendige stad.

Wij kwamen de voorbije weken op huis- 
bezoek bij u in de buurt met onze BANK- 
CONTACTEN. Bedankt voor de fijne 
babbels en het warme onthaal. We staan  
klaar om samen met u deze stad te leiden !

In deze folder maakt u kennis met onze 
kandidaten voor de gemeenteraads- 
verkiezingen. 
U kan ons altijd bereiken (contactgegevens  
op de voorlaatste pagina). En surf ook 
eens naar www.8940kiest.be.
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3
Tom 
DURNEZ
43 jaar
Dienst 112 Wervik-Geluwe
Lid mobiliteitscommissie
Gemeenteraadslid 
Zorgmanager

4
Els 
SCHEIRLYNCK 
38 jaar
Fractieleider ocmw-raad
ocmw-raadslid
kvlv-lid
Regentes 

5
Meinert 
VANNESTE
21 jaar
Chiroleider
Student ‘Maatschappelijk 
werk’

6
Kristof 
VANDAMME
38 jaar
Organisator verschillende 
evenementen
ocmw-raadslid
acv-verantwoordelijke bpost

Uw mobiliteit 
is mijn zorg !

Voor een propere en 
(verkeers)veilige stad.

De toekomst is 
aan de jeugd.

Zorg voor 
iedereen2

Hendrik 
INGELBEEN

Betrokkenheid 
van alle inwoners

45 jaar
Gemeenteraadslid
Accountant

Inzet en visie 
voor Wervik-Geluwe

1 
Bercy 
SLEGERS
Dromen én doen !
42 jaar
Fractieleider CD&V
Gemeenteraadslid
Adviseur kabinet Minister Hilde Crevits

Altijd 100% inzet 
voor iedereen.
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7
Yves 
OBIN
61 jaar
Lid Politieraad en Gecoro
Gemeenteraadslid
Zaakvoerder
Voorzitter Landelijke Gilde

VERNIEUWEN EN VERFRISSEN 
VAN STRATEN EN PLEINEN
Een prioriteitenlijst van wegen en 
fietspaden die moeten vernieuwd 
worden, ligt klaar. Alle voetpaden 
worden toegankelijk voor senioren 
en mindervaliden. Oudere wijken 
zijn aan verfrissing toe. Het aantal 
parkings in het centrum en in de 
buurten mag niet verder verminderen.

8
Lien 
VANDAMME
38 jaar
Gewezen ocmw-voorzitter
Directeur woonzorg- 
centrum

9
Angelique 
ROMMELAERE
35 jaar
In het kaartspel kies ik 
voor hartentroef
Leiding Customer Service
Kruiseke in het hart

10
Dominique 
ROMAEN
46 jaar 
Organisator ‘Dwars door 
Geluwe’
Clubfotograaf ‘KV Kortrijk’
Vertegenwoordiger

Steenakker  
heraanleggen? 
Ja, maar met behoud 
van parkeerplaatsen!

Binnengebied Geluwe (site jongensschool) 
ontwikkelen? 
Ja, maar met respect voor speelgroen, 
erfgoed en geen 4 lagen appartementen!

Aandacht voor onder-
nemen en platteland

Toegankelijke zorg 
en welzijn

Iedereen 
telt mee

Gedreven en met 
kennis van zaken

Ook buurtcheques dragen bij tot 
fleurige buurten. Hiermee kan een 
buurtfeest of een creatief buurt-
project subsidies krijgen om 
van de grond te komen.

Maak kennis met enkele standpunten, ideeën en voorstellen van CD&V Wervik-Geluwe :

Bloemen brengen kleur en zorgen 
voor fleurige buurten. Speciale 
aandacht voor extra speelgroen in 
de wijken. Groen en parkings zijn 
op een creatieve manier te combi-
neren. Belangrijk is ook dat we het 
groen beter onderhouden.

Veilige buurten door controle  
op snelheid én zwaar verkeer.
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CREALABS ÉN EEN BLOKKOT IN WERVIK

11
Christine 
VERHAEGHE
69 jaar
Gedreven door mensen, 
jong en oud.
Passie voor gezin en  
natuur

12
Sharon 
SEGERS
36 jaar
Catechiste
Refterjuf in De Graan- 
korrel Geluwe
Groot engagement 
voor kinderen

13
Maxime 
VANTOMME
32 jaar 
Profrenner
Sporten is mijn passie.  
Politiek is nu mijn eerste 
hobby. 

14
Koen 
HOCHEPIED
48 jaar - Drukker
Bestuurslid Turnkring Ge-
luwe en Erfgoed Geluwe
Een passie voor turnen
en (Erf)Goed Geluwe

Geen uitverkoop van het gemeente- 
huis, de Gaper en de Jongensschool  
in Geluwe.

Crea-labs zijn plaatsen waar jong 
en oud creatief kunnen zijn. Zo 
kunnen we te renoveren panden 
toegankelijk maken voor graffiti- 
workshops.

Een blokkot in de blokmaanden. 
Afwisselend in Wervik, Geluwe en 
Kruiseke verzorgen we er perma-
nentie met vrijwilligers.

Alle hens aan dek om de renovatie  
van de site d’Arke af te werken. 
Ook de site Berkenhof in Geluwe 
verdient extra ondersteuning van 
de stad. Naast een vaste stek voor 
de jeugdhuizen De Jukte en De 
Bierpompe is er nood aan een aan- 
gepaste fuifzaal in Wervik en Geluwe.

Investeren in lokalen en extra zalen 
wordt al jaren beloofd. De dossiers  
OC Geluwe in de Wervikstraat én 
Oosthove moeten nu echt van de 
grond komen. 
Anderzijds moeten we ons patri- 

monium koesteren en geen uit- 
verkoop organiseren.

Koop in je eigen 
gemeente

Een nieuwe koers

Meinert, Marleen en Emiel willen de jeugd 

een echte stem geven in het bele id !
LIJST
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15
Marleen 
ROSSEEL
25 jaar
klj-werking 
Lerares
Opgegroeid in landbouwers- 
gezin

16
Ludovic 
SIX
37 jaar
Sporten is gezond.
IT-manager 
Verkeersveiligheid is 
belangrijk !

17
Emiel 
KNOCKAERT
22 jaar
Voetballer
Student leerkracht lager 
onderwijs

18
Conny 
VANNESTE
50 jaar 
Studeert boekhouding 
Dierenvriend

Een seniorenambtenaar is het 
aanspreekpunt voor een gepaste 
zorgverlening. Hij coördineert sa-
men met de SAR (Senioren Advies 
Raad) de invulling van het senioren- 
beleid. 

CD&V wil vereenzaming tegen-
gaan. Alle vormen van ontmoe-
ting voor senioren zijn belangrijk. 
Vrijwilligers staan hierbij centraal. 
Niet alleen bij seniorenverenigin-
gen, maar ook in de bezoekers-
club, LORE, lokaal dienstencentra 
de Spie, de Kim en de Brug.

ZORG MOET BETAALBAAR BLIJVEN IN WERVIK

ONDERSTEUNING VAN HET VERENIGINGSLEVEN
We hebben een rijk cultuur- en verenigingsleven! De Stad moet dit koesteren en maximaal ondersteunen : 
3 Huurprijs van materiaal en lokalen mag niet meer stijgen,
3 Projectsubsidie wordt ruimer toepasbaar en niet afhankelijk gemaakt van winst of verlies bij activiteiten,
3 Waarborg wordt vlugger terugbetaald,

Betere petanque-
velden

Meer rust-
banken en toe-
gankelijke voetpaden

CD&V lag mee aan de basis voor 
heel wat zorgvoorzieningen, o.a. 
het nieuwe Pardoen en Ter Beke.

Met gezond 
boerenverstand 

Samen veilig 
op weg !

Doen, durven 
en waarheid 

Iedereen mee, 
ook mindervaliden
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Frank VANDE-
KERCKHOVE
50 jaar
Drummer
Organisator Boeren- 
kermis 
Timmerman

20
Annie 
VERHAEGHE
63 jaar
Gepensioneerd
Actieve Senior
Vrijwilliger in zorg- 
verengingen.

21
Lena 
SERRUYS
57 jaar
Dierenvriend
Houdt van wandelen op  
de Balokken

22
Marleen 
VERHAEGHE
62 jaar
Sociaal vrijwilligster 
in tal van verenigingen

KOOP IN EIGEN 
STAD !
Bereikbare handelszaken dankzij vol-
doende parkeerplaatsen. Bij de heraan- 
leg van Steenakker mogen geen parkeer- 
plaatsen verdwijnen. CD&V wil zelfs bij-
komende parkeerplaatsen in de Gas-
straat en een goed uitgebouwde parking 
op Oosthove. Een degelijke bewegwijze-
ring in Wervik is nodig. 
De handelsassen krijgen een facelift: stenen  
bloembakken en verzakkingen behoren tot 
het verleden. Bloemenmanden, vlaggen en 
straatmeubilair worden vernieuwd. 

LEEGSTAND 
AANPAKKEN ! 
Er is nog te veel leegstand in 
Wervik. Deze panden moeten  
geactiveerd worden. Een premie  
om aanpassingen uit te voeren 
zodat wonen boven een winkel 
wordt aangemoedigd.

SPORTEN 
IS GEZOND
CD&V is de vraag van één ge-
zamenlijke turnzaal voor beide 
turnclubs zeer genegen. Ruim-
te komt dan vrij in de bestaande 
zalen voor andere sportclubs. 
Ook zwemmen in eigen stad is 
een troef, zeker voor de scholen. 

Premies ook voor handelaars buiten 
de handelsas, geen taboe meer.

Mindervaliden én 
ouderen tellen mee

Open, eerlijk 
en gedreven
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VERKEER EN MOBILITEIT

CD&V wil een betere commu-
nicatie bij wegenwerken. Op 
een groen info-nummer kun-
nen inwoners dagelijks terecht 
voor actuele informatie over 
de werken. Al te vaak worden 
op het laatste moment rijrich-
tingen gewijzigd zonder dat 
handelaars én inwoners het 
weten.

Een goed bereikbare stad 
betekent dat we de deelge-
meentes met elkaar verbinden 
via een belbussysteem.

Sensibiliseren van verkeers-
veiligheid en controle van 
snelheid kan beter. Handha-
ving is belangrijk: snelheids-
controles maar ook controles 
op verkeerd parkeren, ook van 
Franse nummerplaten, aan de 
brug en aan de nachtwinkels. 

We zoeken actief gemach-
tigd opzichters voor aan de 
schoolpoorten. Voetgangers en 
fietsers hebben er altijd voor-
rang. Schoolstraten én fiets-
straten worden uitgebouwd.

SLEGERS Bercy
INGELBEEN Hendrik
DURNEZ Tom
SCHEIRLYNCK Els
VANNESTE Meinert
VANDAMME Kristof
OBIN Yves
VANDAMME Lien
ROMMELAERE Angelique
ROMAEN Dominique
VERHAEGHE Christine
SEGERS Sharon
VANTOMME Maxime
HOCHEPIED Koen
ROSSEEL Marleen
SIX Ludovic
KNOCKAERT Emiel
VANNESTE Conny
VANDEKERCKHOVE Frank
VERHAEGHE Annie
SERRUYS Lena
VERHAEGHE Marleen
DEPUT Diana
VANDECANDELAERE Filiep
DECRAMER Marc
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KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018

LARIDON Lies
DEJAEGHER Christof
COOL Annie
WYFFELS Alain
STRAGIER Sabrina
LALEMAN Dirk
DEZEURE Lies
CLAEYS Maarten
BREYNE Jan
SLEGERS Bercy
VERSTREKEN Johan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

KANDIDATENLIJST PROVINCIERAADS-
VERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018  

V.U.: Y. Obin, Kruisekestraat 191c, Wervik - Verkiezingsdrukwerk

23
Diana 
DEPUT
73 jaar
Specialiste in pétanque
Gepensioneerd
Bezige bij in senioren-
verenigingen 

25
Marc 
DECRAMER
68 jaar
Advocaat
Banjo-orkest en organist 
Sterk sociaal geëngageerd

24
Filiep VANDE-
CANDELAERE
65 jaar
Gemeenteraadslid
Gepensioneerd landbouwer
Trouwe inzet in onze stad 
en verenigingen.

Voor een duurzame 
land- en tuinbouw

RECHT-
DOOR! 

www.8940kiest.be

CdvWervikGeluwe

wijken@8940kiest.be

0495 29 52 28

#preuslik89fjirtig

Kruispunt Courant/Jongensschool 
in Geluwe overzichtelijker maken.

Overal een fietssuggestiestrook

Plussers en senioren,
laat u horen !
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Kies samen met ons voor de weg vooruit.


