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iedereen inbegrepen

Lien Vandamme op 
de provincieraadslijst!

Worsten inbegrepen
Op vrijdag 6 juli organiseren wij onze Oranje Barbecue  in ‘t Portaal in de  
Kruisekestraat te Wervik. 
Leden betalen 5€, niet-leden 8€.  
Inschrijvingen bij Yves Obin – 0475/600496 of Jean-Pierre Depuydt – 
0479/224845 of info@cdenv.wervik.be

Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen hier ook  
aanwezig zijn.

Lien Vandamme is sinds 10 juli 
2010 OCMW-voorzitster in Wervik 
én is de tweede lijstduwer voor 
de provincieraadsverkiezingen.  
Zij staat op de 6de plaats van de 
provincieraadslijst. 
Een interview met Lien,  
hier op pagina 4!

Kinderen inbegrepen
Kinderopvang is een grote kopzorg van de jonge gezinnen in onze stad.  In het 
Vlaams Parlement is er een nieuw decreet kinderopvang gestemd.  Er zijn heel wat 
vragen over de concrete invulling van dit nieuw decreet. Wat verandert er in 2013 ? 
Kunnen er extra kinderopvangplaatsen komen?
Griet Coppé, Vlaams Parlementslid (CD&V) uit Roeselare komt in Geluwe uitleggen 
hoe dit decreet in elkaar zit.  
Info-avond “Nieuw Decreet kinderopvang” op maandag 11 juni om 20u in de Gaper  
(in het oud-sloeberlokaaltje) te Geluwe. Iedereen welkom!



Michiel is 22-jarig student, is 
oud-leider van de KSA én is 
altijd een helpende hand waar 
nodig. Hij houdt van lopen en 
zwemmen en in het weekend 
kan je hem wel eens in één 
van de plaatselijke cafés of 
jeugdhuis tegenkomen.  
Woont in de Scherpenheu-
velstraat te Wervik.

Op de CD&V-lijst?
Ik ben groot geworden in het CVP- en 

KWB-milieu door mijn vader Marc 
Claeys. De band met de partij is erg 
groot.  Met mijn jeugdige blik op 
Wervik en Geluwe wil ik dat CD&V de 
vinger aan de pols houdt voor de jeugd 
in Wervik. 

jeugd inbegrepen
Jongeren in onze stad houden kan 
alleen als er voldoende geïnvesteerd 
wordt in de jeugd.  Het is niet meer 
evident om jongeren warm te maken 
voor vrijwilligerswerk of  om leider te 

worden.  Ik vind het zeer belangrijk dat 
de stad de jeugdverenigingen  onder-
steund.   Ruimte om te spelen en om te 
ravotten is een must.  De aanpak van de 
jeugdsite d’ Arke in Wervik is alvast een 
goed begin.
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“Het contact met de bejaarde en de 
familie is zeer belangrijk,” vertelt 
Lien, “En doordat ik zelf  parttime 
in een rusthuis werk kan ik mijn 
ervaring gebruiken om mijn man-
daat als OCMW-voorzitster uit te 
oefenen.” Sinds juli 2010 volgde 
ze Dany Verhaeghe op die 21 jaar 
voorzitter was van ons OCMW van 
Wervik. Naast OCMW-voorzitter is 
Lien ook Schepen van sociale zaken 
in het college. 

Lien Vandamme groeide op 
in Geluwe én woont nu ook 
in de Kleine Wervikstraat in 
Geluwe. Op 7 juni wordt zij 
32. Ze is gehuwd met Tim 
Desmet en de trotse  moeke 
van Senne en Lennert.  Senne 
is 5 en zit in de tweede kleu-
terklas, Lennert is er 3 en zit in 
het peuterklasje. In het dage-
lijkse leven werkt Lien in het 
woonzorgcentrum ‘OLV Ter 
Westroze’ in Westrozebeke 
als kwaliteitscoödinator, pre-
ventieadviseur en verantwoor-
delijke voor de sociale dienst.   
O.a. de opnames van de rust-
huisbewoners in het rusthuis 
behoort tot haar taak. 

Nieuwe gezichten bij CD&V

Lien Vandamme op de provincieraadslijst!

Provincie inbegrepen
“Toen men mij de vraag stelde om 
naast mijn kandidatuur voor de 
gemeenteraad mij ook kandidaat te 
stellen voor de provincieraadsver-
kiezingen twijfelde ik niet. In Wer-
vik kunnen wij al jaren rekenen op 
steun vanuit de Provincie. Dit zowel 
financieel, logistiek als informatief.  
Het uitbouwen van onze woonzorg-
zone, financiële steun bij de bouw 
van het rusthuis Pardoen, Leader 

subsidie voor d’ Arke, aanreiken 
van informatie bij het opmaken van 
plannen,... Ik ben gebeten door de 
politieke microbe, zo kan ik mijn 
steentje tot een sociale en rechtvaar-
dige samenleving bijdragen.”
Lien hoopt zich na de verkiezin-
gen van oktober verder te kunnen 
inzetten voor Wervik en ook haar 
steentje kan bijdragen in de Provin-
cie: “Om dit te verwezenlijken durf  
ik rekenen op uw steun.”
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Iedereen sport

Els Scheirlynck (32 jaar).
Gehuwd met Dieter Bonte, 
mama van Laure Bonte (2 jaar 
en 9 maanden) en Andres 
Bonte (4 maanden).
Woont in de Magerheidstraat 
te Geluwe (Ter Hand).

Beroep en bezigheden? 
Regentes plastische opvoeding 
en informatica in VTI (Vrij Tech-
nisch Instituut) en TII (Technisch 
Instituut Immaculata) te Ieper.   
Bestuurslid van de KVLV.

Op de CD&V-lijst?
Ik ben geboren en getogen in 
Geluwe (Ter Hand). Toen men mij 
aansprak om op de CD&V-lijst 
te staan, was ik meteen overtuigd 
om mij via de politiek te kunnen 
engageren. Ik wil met volle inzet 
meewerken aan de toekomst van 
Wervik-Geluwe en zijn inwoners.
Aangezien ik al tien jaar les geef  
aan jongeren en zelf  de trotse 
mama ben van twee kinderen wens 
ik uiteraard ook aandacht te be-
steden aan de toekomst van onze 

kinderen. Alle kinderen moeten de 
kans krijgen om zich ten volle te 
kunnen ontplooien en zich veilig 
te kunnen verplaatsen in onze 
stad.

iedereen inbegrepen
Het motto voor de aankomende 
verkiezingen {iedereen inbegre-
pen} vind ik dan ook bijzonder 
geslaagd! Het is dan ook mijn 
bedoeling om zowel voor jong als 
oud een luisterend oor te zijn voor 
alle inwoners van Ter Hand waar 
ik woon maar ook van de hele 
gemeenschap.
Ik hoop dan ook op UW STEM 
te mogen rekenen in de komende 
gemeenteraadsverkiezingen zodat 
ik mijn woorden kan omzetten in 
daden!

Het is bijna zover, de uitbrei-
ding aan de Pionier met een 
voetbalterrein en nieuwe vol-
waardige atletiekpiste loopt 
op z’n einde.  Binnenkort 
kunnen Eendracht Wervik en 
Athleoo de nieuwe infrastruc-
tuur in gebruik nemen.

Voor CD&V is investeren in een 
goede uitrusting  om te ontspan-
nen en te sporten een belangrijke 
taak voor de stad.  Sport is ge-
zond, zorgt voor verbroedering en 
biedt kansen aan de jeugd om zich 
te ontwikkelen.  Daarom zijn we 
fier op de realisatie aan de Pionier.  

Ook SK Geluwe is al lang vra-
gende partij voor een tweede 
oefenterrein.  Door de vele spe-
lers is er een overvol trainings-
schema van de vele ploegen en is 
het eerste plein overbezet.   Met 
de opmaak van het RUP Wervik-
straat waarbij de bestemming van 
woonuitbreidingsgebied wordt 
omgezet in recreatiegebied kan 
een derde terrein voorzien worden 
langs de Wervikstraat.  De onder-
handelingen met de eigenaar over 
de aankoop van de gronden zijn 
ondertussen lopende.

De verkeersveiligheid om en rond 

de toegang tot de terreinen van 
SK Geluwe is ook een aandachts-
punt. 

Minister Crevits (CD&V ) die de 
Wervikstraat als gewestweg be-
heert heeft op vraag van CD&V 
Wervik middelen vrijgemaakt om 
een middengeleider in de Wervik-
straat te installeren.  Ook wordt 
het trottoir ter hoogte van de in-
gang van het SK-terrein verbreed.
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Bercy Slegers 
(bercy.slegers@dekamer.be)
www.wervik.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Yves inbegrepen

Yves Leterme steunt de CD&V ploeg van Wervik/Geluwe.  
Daarom was hij aanwezig bij de voorstelling van de kop en 
de staart van de CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 14 oktober 2012.  Ondertussen wordt de lijst verder 
aangevuld met kandidaten die de volgende jaren met een 
visie wil bouwen aan de toekomst voor Wervik, Geluwe én 
Kruiseke!

Durven én willen investeren  
in deze stad !
CD&V wil van Wervik-Geluwe een 
attractieve én vooral veilige grens

stad maken. Een aantal realisaties 
zijn een eerste aanzet hiertoe maar 
in de toekomst willen wij hier met 
de hele ploeg verder aan werken:

 1.  Aangenaam om te wonen en 
te werken in onze stad.

2.  Ruimte voor verenigingen in 
Wervik, Geluwe én Kruiseke.

3.  Het recht op meer veiligheid 
in onze stad.

Een duidelijke en realistische visie 
is belangrijk vooraleer beslissingen 
te nemen. 
Wilt u zelf  uw inbreng doen, hebt 
u zelf  een mening én een voorstel, 
laat het weten. 
Wij hebben een website waar u het 
reilen en zeilen kunt volgen van 
CD&V Wervik – http://wervik.
cdenv.be – info@wervik.cdenv.
be. U kunt steeds bij onze manda-
tarissen terecht voor bedenkingen. 
In de volgende maanden wordt 
ons programma voor de gemeente-
raadsverkiezingen van oktober ook 
online geplaatst.

Tabel kop en staart CD&V-lijst:

1 bercy Slegers, Wervik, 36 jaar Schepen en Volksvertegenwoordiger

2 Hendrik Ingelbeen, geluwe, 39 jaar Schepen

3 lien Vandamme, geluwe, 31 jaar OCMW-voorzitter

4
Jean-Pierre depuydt, Wervik,  
56 jaar

Gemeenteraadslid

5 Yves obin, Wervik, 54 jaar Fractieleider gemeenteraad

24 dany Verhaeghe, geluwe, 66 jaar Gewezen OCM-voorzitter en nu OCMW-raadslid

25
filiep Vandecandelaere, Wervik,  
59 jaar

Gemeenteraadslid, voorzitter bouwmaatschappij De Leie


