
Jeugd is de toekomst 

Wervik-Geluwe moet een thuis zijn voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen.  
Een jeugdig imago moet ervoor zorgen dat jongeren na hun studies niet 
blijven plakken in andere steden.   

Kinderopvang moet voldoende ondersteund worden. Het “huis van het kind” is 
nog veel te weinig bekend. CD&V wil inzetten op informatie over de 
verschillende kinderopvang-initiatieven en hun vrij plaatsen.  CD&V stelde in de 
gemeenteraad voor om, in analogie met andere gemeenten, een subsidie in 
het leven te roepen voor startende kinderopvang-initiatieven.   

Zo lang mogelijk onderwijs in eigen 
stad kunnen volgen  is zeer belangrijk. 
D e o n d e r w i j s r a a d w o r d t o p 
gemeentelijk niveau uitgebouwd.   

Dit is een raad waar alle scholen in 
vertegenwoordigd zijn en hu noden 
kenbaar kunnen maken.  Er worden 
gezamenlijke acties uitgewerkt over de 
netten heen rond  
bijvoorbeeld: verkeersveiligheid, afval 
etc … .  De Stad coördineert en 
ondersteunt deze acties. 

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

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.   Aan 
het Berkenhof komt een nieuw speelplein, dat is een goede oplossing.  Naast 
een vaste stek voor de jeugdhuizen de Jukte en de Bierpompe is er nood aan 
een veilige fuifzaal in Wervik en Geluwe. 

Speelpleintjes groeien mee met 
de kinderen uit de buurt.  Een 
actieve opvolging van wie er woont 
én welke noden er zijn, is belangrijk.  
In de schoot van de wijkcomités 
kunnen e r over l egmomenten 
plaatsvinden met de jongeren uit de 
buurt om te horen wat ze willen: 
welk soort speelpleintje, welke 
speeltoestellen, etc … .    

 



Een blokkot dichtbij in de blokmaanden.  Afwisselend in Wervik, Geluwe en 
Kruiseke verzorgen we met vrijwilligers de permanentie van een blokkot. Niet in 
de bib, maar wel in: de Kier, de Knippelaar, Ter Linde.  Of waarom niet in de 
kleine en fijne St-Jozefskerk ? 

Middelengebruik (drugs, alcohol, …) is een fenomeen dat niet opgelost is in 
Wervik.  Het is wel degelijk een uitdaging.  Plaatsjes waar men dergelijke 
fenomenen signaleert moeten actief gecontroleerd worden.  Een preventieve 
aanpak is er in Wervik niet. Er is een dringende nood hieraan. 

Meinert, Marleen en Emiel willen vernieuwing en verfrissing brengen in de 
gemeenteraad en  
zo de jeugd een echte stem geven in het beleid!  Inspraakprojecten voor 
jongeren zijn belangrijk.   

 


