
De grensovergang Wervik krijgt 
een splinternieuwe brug over de 
Leie. Een mijlpaal in de Wervikse 
geschiedenis.  Veel inwoners 
trokken vlug nog een selfie.  Voor 
de handelaars van Wervik is de 
onderbreking van de brug één van 
de meest gevreesde periodes.

Een goede signalisatie is absoluut 
belangrijk.  CD&V stelde voor om borden 

met een frisse lay-out aan de 
invalswegen te plaatsen.  Een actie met 
de Wervik.pas zou er kunnen voor 
zorgen dat inwoners die in Wervik blijven 
winkelen kans maken op extra prijzen.   

Parking is er in Wervik niet te veel. Op de 
nieuwe Vrijdagmarkt komen er 25 
parkingplaatsen. Onder de brug komen 
er 14  staanplaatsen. In een volgende fase 
verdwijnt ook de parking tussen de Kerk 

en het Pardoen.  Parkeren tijdens de 
Vrijdagmarkt of voor een Kerkdienst zal 
nog moeilijker worden. 

Op de restgronden aan de brug komt een 
ontwikkeling van appartementen. 
Voor CD&V mag het zicht op de Kerk niet 
volledig afgenomen worden door 
torenhoge appartementsblokken. Door 
de vele reacties buigt de gemeenteraad 
van Wervik zich hier best opnieuw over. 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie 
aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Tom Durnez
tom.durnez@gmail.com

Volg ons op Facebook:
https://fb.com/cdvWervikGeluwe

in WERVIK-GELUWE
Wervik.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Wervik-Geluwe januari 2017

Wervik-Geluwe, de Warmste Stad
Warme wensen voor een gelukkig en gezond 2017.
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Wij wensen alle inwoners een gezond en 
gelukkig Nieuwjaar toe ! In 2016 werd de 
langverwachte culturele zaal “de 
Knippelaar” in Kruiseke eindelijk geopend. 
Geduld werd na meer dan 10 jaar wachten 
beloond. Nu is het tijd om de culturele 
dossiers in Geluwe, Wervik en Ter Hand in 

2017 van de grond te krijgen. CD&V wil van 
deze stad en gemeente  een veilige, nette en 
aantrekkelijke thuishaven voor ieder  maken.  
U kunt hieraan meewerken door uw mening 
te geven.  Wij organiseren in 2017 enkele 
inspraakacties hiertoe.  Later meer hierover.  
Warme groet, Yves Obin, Voorzitter. 

#Wervik aan de Leie



Geluwe
werken aan 

een verbeterde 
verkeersveiligheid

LED-verkeersborden die 

de automobilist waarschuwen

UITNODIGING
Nieuwjaarsreceptie CD&V

Steven Vanackere 
Senator CD&V

WERVIK-GELUWE

Locatie :  't Portaal in Wervik,
                 Kruisekestraat 101

        Iedereen is van harte welkom !

Vrijdag 3 februari 2017 
om 19u30

Elke ochtend staan vrijwilligers aan de schoolpoort in 
de Beselarestraat in Geluwe.  Na de herinrichting is dit 
punt een stuk veiliger geworden.  Toch gebeuren er nog 
steeds ongevallen met blikschade.  

Kruispunt Beselarestraat in Geluwe
In de praktijk blijkt dat veel automobilisten de voorrang van 
rechts niet evident vinden op dit kruispunt.  Bij druk verkeer is 
het er bij momenten zeer gevaarlijk en is er twijfel wie er nu wel 
of niet kan doorrijden.  CD&V vroeg in 2015 al of er een betere 
signalisatie van de voorrang van rechts kan komen.  Als dit 
moeilijk blijft moet er misschien overwogen worden om de 
voorrang van rechts af te schaffen.   Volgens ons wordt de situatie 
beter overlegd in een werkgroep met de school, de bewoners 
en de gemachtigd opzichters zelf. 

Doortocht Geluwe
Het Zwaar Verkeer donderde op de N8 door de dorpskom van 
Geluwe tijdens de werken op de Autostrade.  Ook houden 
verschillende automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet.  
Uiteindelijk werden er hier extra borden aangebracht.  CD&V 
stelde op de gemeenteraad voor om een LED-bord met Smiley 
te plaatsen.  Dit bord geeft een blij gezichtje als de automobilist 
zich aan de snelheid houdt.  Dit kan preventief  en wisselend op 
verschillende invalswegen geplaatst worden.  

Oversteekplaats in de Wervikstraat
De oversteekplaats in de Wervikstraat is niet goed verlicht.  Veel 
jonge voetballertjes steken er de straat over na de training 's 
avonds.  Reflectoren zouden kunnen aangebracht worden in 
het zebrapad om ook dit punt verkeersveiliger te maken.

Sterretjesweide op elke 
begraafplaats 

Een speciaal plaatsje op de drie begraafplaatsen waar 
doodgeboren kinderen hun eigen sterretje kunnen krijgen.   

CD&V stelde in de gemeenteraad  voor om de ouders van 
doodgeboren kinderen de mogelijkheid te geven om hun foetus 
te begraven op een sterretjesweide.

De begraafplaatsen worden binnenkort groener.  De paadjes 
worden ingezaaid met gras. Het ideale moment om op elke 
begraafplaats een geschikte  zone in te richten als toekomstige  
sterretjesweide.  In een speciaal daartoe aangeduide zone kan 
een zuil komen waar  de sterretjes op bevestigd worden.  Op het 
sterretje kan de naam van het doodgeboren kindje aangebracht 
worden. Dit zal de ouders helpen in het rouwproces en geeft deze 
kinderen een waardige plaats op de begraafplaatsen.

De Finse Looppiste bestaat uit schors en zorgt voor een aangenaam 

loopgevoel en een minimale belasting.

CD&V verwelkomt de Finse 
looppiste.

Het doet ons deugd om zoveel sporters gebruik te zien maken 
van de Finse Piste.  Ook in de donkere wintermaanden kan 
er dankzij de verlichting 's avonds veilig gesport worden.  

Bij de aanleg van de nieuwe atletiekpiste werd ook de aanleg van 
de Finse piste overwogen, maar de geraamde kostprijs was hoog 
nl. € 130.000.  Toch werd toen pro-actief beslist om de verlichting 
rondom de piste te voorzien.  Vorig jaar werd dan de Finse piste 
zelf aangelegd.  Dit lukte voor minder dan de helft van de eerder 
geraamde prijs.  De aanleg gebeurde door de Stad zelf waardoor 
de stadskas tot € 70.000 bespaarde.

De piste met een afstand van 800 meter loopt rond de volledige 
atletiekpiste en achter het voetbalveld van Eendracht Wervik. 
Het gebruik ervan kan elke dag en is gratis voor iedereen.

Een sterretjesweide bestaat al in verschillende gemeenten en 

draagt bij tot een waardig en respectvol rouwproces.




