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Het is de moeite stil te staan bij wat 2013 was én wat 2014 brengt. De toekomst doet ieder mens verlangen én hopen. Toch zijn de 
verwachtingen van mens tot mens totaal verschillend. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze stad. Dat iedereen die het 
moeilijker heeft kansen én steun krijgt, én dat iedereen die het goed heeft hier ook een warme thuis vindt. Een aantal dossiers zijn in 2013 
wat ontspoord, denken we aan de kinderopvangproblematiek ‘Sloeber’, de prijs van de vuilzak, het uitblijven van een oplossing voor de 
zalen, de verhoging van de ligdagprijs ondanks de forse winst die onze rusthuizen maken in 2013,…
CD&V wil hoopvol uitkijken naar 2014. Dat geen politieke spelletjes worden gespeeld, maar dat men zich inzet ten dienste van de hele 
bevolking en niet om eigen belang. Namens CD&V Wervik wens ik alle inwoners van onze stad een fantastisch 2014 met veel geluk én 
een goede gezondheid. Ik nodig iedereen uit op de Nieuwjaarsreceptie op 7 februari 2014 om 19.30 uur in de zaal ’t Portaal in Wervik.  
We heffen samen het glas op het nieuwe jaar. Yves Leterme is onze gastspreker.

Namens CD&V Wervik, Geluwe én Kruiseke,
Yves Obin, Wnd Voorzitter CD&V

Wij wensen u een 
Warm Wervik in 
2014 

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Wie een zaal in Wervik wil huren 
betaalt veel meer, wie een podium wil 
gebruiken betaalt vanaf  nu dubbel 
tarief, wie het Forum wil huren betaalt 
minstens 25€ extra per 4 uur, etc … 
.   Ook de sportverenigingen die veel 
sporturen presteren in de pionier of  
in Ter Linde voelen dit in hun porte-
monnee.  Ook toneelverenigingen die 
gebruik maken van het Forum zien de 
kosten ferm stijgen.
“De belastingen zullen niet verhogen”, 
was een verkiezingsbelofte van alle 
partijen. 
Een retributie is misschien geen belas-
ting maar het is in ieder geval wel een 
bijdrage van de inwoner of  de vereni-
ging die in de stadskas verdwijnt.  De 
huidige meerderheid verhoogde alle 
tarieven met 25% tot 50%.  Voor alle 
dienstverlening waarvoor u een beroep 
doet op de stad moet u voortaan be-
talen.  Dossierkosten voor uw bouw-
vergunning zijn gestegen, afschrift 
van bepaalde documenten kan niet 
meer gratis.  Huur zalen én materialen 
zijn sterk gestegen. Toegangsprijs tot 
zwembad is gestegen.

  “Als Wervikse vereniging zet u zich 
elke dag in voor de Wervikse bevol-
king: kosteloos, vol overgave. Als 
tegenprestatie zit de meerderheid nog 
een beetje meer in uw portemonnee.  
Verenigingen zijn onontbeerlijk in 
onze samenleving én de werking ervan 
moeten we koesteren.  CD&V kan 
deze extra belasting op de het vereni-
gingsleven niet goedkeuren.” Aldus 
Tom Durnez.
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Verenigingen: 
extra factuur ipv extra subsidie !
Wervikse verenigingen worden sinds 1 oktober 2013 geconfronteerd met hogere 
facturen vanuit de Stad Wervik.  Eén maand nadat hun werkingsjaar startte – op 3 
sept 2013 - besliste de SP.a, VLD én N-va om de tarieven onmiddellijk aan te passen 
én te verhogen. Ondertussen hadden de verenigingen hun begroting gemaakt, hun 
sponsorgeld binnengehaald én het lidgeld van de leden voor dat werkingsjaar al geïnd. 

Op de gemeenteraad van de-
cember 2013 presenteerden de 
partijen uit ons stadsbestuur  
het voorstel om de algemene 
forfaitaire gemeentebelastin-
gen te doen dalen met 10 %. 

Een gezin betaalt vanaf  dit jaar 12€ be-
lastingen minder (108 € ipv 120€), een 
alleenstaande betaalt 9€ minder (81€ 
ipv 90 €). Dit komt er ter compensatie 

van de verhoging van de prijs van de 
huisvuilzakken +30 cent per zak naar 
1,30€ per zak.

Een belastingverlaging, en 
toch betaalt U de rekening !
Reken zelf  maar uit. Een gezin vult on-
geveer iedere week een vuilniszak. Dat 
is een prijsverhoging op jaarbasis van 
52 keer 30 cent = 15,60 €. U betaalt per 
jaar 12€ minder, dat is dus 3,6€ winst 

dat de stad maakt.  Nochtans verkoopt 
de stad de verlaging van de gemeen-
tebelasting aan u als een compensatie 
voor de verhoging van de prijs van de 
zak.  CD&V keurde deze verlaging wel 
goed omdat elke verlaging van de be-
lastingen een positief  signaal is.  Maar 
het is een druppel op een hete plaat in 
Wervik.  De 8% aanvullende gemeen-
tebelasting én de 2.000 opcentiemen 
blijven ongewijzigd.

De gemeentebelastingen dalen, dat wil men u toch wijs maken!

Ook de toegangsprijzen voor het zwembad stijgen met 50%.

Verenigingen zijn belangrijk.
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Minister-President Kris Peeters 
(CD&V) maakt subsidies vrij 
voor gemeenten die initiatie-
ven nemen om de detailhandel 
te ondersteunen.  In dit kader 
werd in Wervik een winkelplan 
opgesteld en door de voltallige 
gemeenteraad goedgekeurd.  

De handelaars in Wervik-Geluwe 
hebben heel wat te bieden en het is de 
taak van de stad om ons commerciële 
centrum op te waarderen.

Voor CD&V is het o.a. belangrijk 
dat er meer initiatieven komen rond 
promotie- en imagocampagnes die alle 
handelaars ten goede komen, ook deze 
die niet op de afgebakende handelsas 
gelegen zijn.  

Een schitterend voorbeeld van een 
goede campagne is de eindejaarsac-
tie die in december 2013 voor het 
eerst werd georganiseerd.  Dankzij de 
samenwerking tussen de Verenigde 
Geluwse Handelaars en Unizo Wervik 
werd de actie – met meer dan 70 deel-

nemende handelaars - een groot succes. 
“Daarom is CD&V voorstander dat de 
stad dergelijke initiatieven die door de 
handelaars zelf  op poten worden gezet 
structureel zou ondersteunen, en niet 

éénmalig voor de editie 2013.  
CD&V wil Wervik-Geluwe een positief  
imago geven ten bate van onze han-
delaars en inwoners.”,  aldus Hendrik 
Ingelbeen.

OCMW-NIEUWTJES    Nieuws uit de OCMW-raad. Wist je dat … 
…  de zorggraad van de bewoners van 

Het Pardoen verhoogd is?
 Mensen hebben dus meer hulp 

nodig.
…  dankzij de samensmelting van het 

St.-J. Hospitaal en Het Pardoen 
de winst in Het Pardoen geraamd 
wordt op 300.000 € in 2013?

…  deze ziekenfondsmiddelen be-
doeld zijn voor de verzorging van 
zorgbehoevende residenten, maar 
daarvoor niet gebruikt worden?

…  de dagprijs voor Het Pardoen per 
resident stijgt tot 50,41 €?

 Dit is maar liefst 11,48 € méér 
per maand, ondanks het feit dat 
de pensioenen niet meer gestegen 
zijn in 2013 en er ook geen stijging 

verwacht wordt in 2014.
…  de dagprijs van Ter Beke stijgt tot 

49,41 €?
 Goed voor een maandelijkse stij-

ging met 11,47€!
…  het OCMW én voornamelijk Het 

Pardoen sedert 1 januari 2013 
bespaart op het aantal personeels-
leden?

…  de stadsdotatie aan het OCMW 
met 3,53 % verminderd is in 
2013?

…  het onthaal in Het Pardoen één 
maand gesloten was wegens het 
niet-vervangen een personeelslid 
met verlof?

…  de invoering van het reservatiesys-
teem van de Sloeber nog steeds 

een chaos is?
…  er géén 30 serviceflats zullen 

gebouwd worden bij Ter Beke te 
Geluwe, wat eerder wel voorzien 
was onder impuls van de CD&V?

…  de bouw van 5 appartementen op 
Steenakker 14 naar de prullen-
mand verwezen werden door het 
schepencollege, met goedkeuring 
van de huidige voorzitter van het 
OCMW, ondanks de reeds ontvan-
gen subsidies en subsidiebelofte 
van de hogere overheid voor deze 
nieuwbouw?

…  de 4 appartementen van de 
Koestraat 8 en 10 ten vroegste 
tegen het bouwverlof  van 2014 
klaar zullen zijn?

CD&V keurt winkelplan goed

CD&V feliciteert Ignace Caulier en alle initiatiefnemers én deelnemers van de 
succesvolle eindejaarsactie.
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Tijdens de deelname van JONGCD&V aan de braderie werd een 
oproep gedaan naar een verdienstelijke jongere in het vrijwil-
ligerswerk. 

In navolging van onze bierdegustatie wordt binnenkort een wijndegustatie geor-
ganiseerd. Ook deze keer wordt gezorgd voor een smaakvolle spreker! 

Gratis lidmaatschap:  http://wervik.cdenv.be/jong-cdv-wervik - contact: Bruno 
Lagae – 056/51 71 22 – brunolagae@hotmail.com

Half  weg december moesten we met de 
CD&V-senioren onverwachts afscheid 
nemen van hun voorzitter. Marcel 
Vervaeke overleed op 14 december. 
We nemen hiermee afscheid van een 
gedreven senior, die zich in Wervik 
inzette voor heel wat verenigingen. 
Marcel stelde zich kandidaat en stond 
ook op de CD&V-lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2012. Samen 
met Bernard Verhaeghe blies hij de 
Seniorenwerking van CD&V Wervik 
terug nieuw leven in.
Marcel, veel te vroeg ben je van ons 
heen gegaan. We zullen steeds met 
respect en bewondering aan je terug-
denken. 
Graag willen wij een oproep doen aan 
alle geïnteresseerde senioren. Samen 
met Bernard Verhaeghe willen we 
verder werken aan een gezellige en 
leuke seniorenwerking in onze stad. 
Kandidaat bestuursleden kunnen altijd 
contact opnemen met 
onze voorzitter Yves Obin   
obin.yves@aveve.be – 0475/60 04 96

Kinderopvang ‘de Sloeber’: 
eind goed, al goed!
Op 7 oktober 2013 kregen ouders totaal onverwacht melding 
dat het reserveringssysteem voor de kinderopvang  Sloeber met 
onmiddellijke ingang van kracht werd.  Dit nieuws kwam als een 
donderslag bij heldere hemel.  Ouders kwamen op de gemeente-
raad van 17 december een petitie afgeven aan het stadsbestuur.

1.  Het bleef stil in 2013 
- gevolg: CHAOS
In de loop van 2013 bereidde de 
nieuwe meerderheid in het OCMW 
de stap naar de invoering van een 
reservatiesysteem niet voor.  Men 
ondernam niets maar besliste op 
7 oktober dan wel “plots”, zon-
der overleg met de ouders, om een 

nieuw reserveringssysteem in voege 
te laten gaan.   CD&V pleitte voor 
grondig overleg met de ouders én 
voor een betere communicatie.  
CD&V stelde voor om het systeem 
pas vanaf  1jan 2014 in voege te 
laten gaan.

2.  Opvang in de school 
vanaf 6 januari.
 Als een overheid beslist om niet 
verder te investeren in een opvang, 
dan is dit een keuze.  Maar er wordt 
nog steeds verwacht van een beleid 
dat men er alles aan doet om dit op 
te lossen.  

Op 19 december kwam het verlos-
sende nieuws dat de school zelf  
vanaf  6 januari 2014 zorgt voor een 
opvang tot 17u.  Daarna worden de 
kinderen begeleidt naar de Sloeber 
van het OCMW.  

Eind goed, al goed voor de ouders 
én de kinderen !  
Dit is het bewijs dat samen werken 
loont !  


