
CD&V zet zich hard in – ook in Wervik-Geluwe - opdat ieder-
een zich thuis voelt in eigen stad en gemeente. Veel projecten 
kunnen niet zonder de steun van de hogere overheden. Met 
Bercy Slegers in het federaal parlement levert CD&V hiertoe 
de beste garanties!  

Een goede relatie vanuit de lokale basis met Brussel is 
belangrijk. Volksvertegenwoordiger Bercy Slegers én sterk-
houder Hendrik Ingelbeen maken samen werk van het leggen 
van goede contacten vanuit Wervik – Geluwe met Brussel én 
Brugge.

Zo ondergaat de omgeving aan de grensbrug in Wervik een 
ware metamorfose: een nieuwe brug en omgevingswerken 
zorgen voor een nieuwe look voor Wervik vanop de Leie. Ook 

de centrumstraten in Wervik en de schoolomgeving Geluwe 
kregen een grondige facelift. 

Het vernieuwde rusthuis “het Pardoen” is één van de para-
depaartjes voor de volgende 30 jaar.  En binnenkort komt er 
ook een nieuw rusthuis “Ter Beke” in Geluwe.   Natuur- en re-
creatie langs de Reutelbeek, de Leie en andere groen-blauwe 
aders komen tot hun volle ontwikkeling in de Leievallei.  

Zonder de lobby van Wervikse politici van CD&V komen pro-
jecten in Wervik-Geluwe moeilijker van de grond.  Denk daar 
aan als u een weloverwogen stem wil uitbrengen op 25 mei.  
Een stem voor CD&V–volksvertegenwoordiger Bercy Slegers 
uit Wervik maakt een verschil voor uw buurt. Bercy Slegers 
staat als 1e opvolger op de Kamerlijst van CD&V.
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Jarenlang heeft Wervik erop moeten wachten maar dankzij Minister 
Hilde Crevits zijn de nodige budgetten, 13 miljoen €, door water-
wegen en zeekanaal vrijgemaakt.  Een nieuwe brug zal Wervik én 
Wervicq-Sud met elkaar verbinden. Doortocht Wervik wordt voor 
de voetgangers, fietsers, toeristen en inwoners een pareltje.  De 
Leieboorden én de omgeving rond de gerestaureerde St. Medar-
duskerk worden volledig heraangelegd. Zo zetten we Wervik weer 
op de kaart vanop de Leie.

Investeren in de omgeving 
van de Grensbrug

Een grensovergang brengt gevaren met zich mee. De grenscrimi-
naliteit kende grote pieken in 2012 én werd na verschillende tus-
senkomsten van volksvertegenwoordiger Bercy Slegers bij Minister 
Milquet aangepakt.   Maar het veiligheidsgevoel is nog niet volledig 
teruggekeerd. Er moet nog harder samengewerkt worden tussen 
de politiezones, de recherche én met de Fransen over de Leie om 
de grenscriminaliteit verder in te dijken. Daar gaat Bercy Slegers, 
volksvertegenwoordiger, voluit voor !

Investeren 
in Veiligheid

Investeren in zorg
De plannen voor het nieuw rusthuis Ter Beke zijn goedgekeurd.  De 
aanvang der werken worden voorbereid en starten in 2016. De sub-
sidies van Vlaanderen zijn hierin onontbeerlijk om een goede zorg 
voor onze senioren te garanderen in eigen gemeente.

Investeren in goede wegen 
én fietspaden
Een nette en veilige straat maakt het aangenamer wonen in uw 
buurt. De schoolomgevingen in Geluwe, Kruiseke én Wervik moeten 
veilig ingericht zijn. Maar bovenal moeten de straten en trottoirs er 
net bijliggen.  Dit is aangenamer voor de inwoners en maakt de stad 
aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers.  De centrumstraten van 
Wervik waren al jarenlang aan vernieuwing toe.  Het is Hilde Crevits, 
minister van Openbare Werken, die meer dan 2 miljoen € subsidies 
aan onze stad toekende hiervoor.   Deze straten werden onlangs 
geopend met de lekkerste en langst gebakken taart van Vlaanderen 
gebakken door de lokale bakker. Dat smaakt naar meer … .



5

In Wervik – Geluwe en Kruiseke is er een groot zalentekort voor onze 
verenigingen. In Kruiseke start dit jaar nog de bouw van een nieuw 
OC met 60% overheidssubsidies. Voor een nieuwe zaal in Geluwe, 
Ter Hand én in Wervik wordt het lobbyen om subsidies te kunnen 
krijgen van de hogere overheid.  

Subsidies zijn geen evidentie voor de bouw van nieuwe culturele 
infrastructuur.  Maar “moeilijk gaat ook” is onze leuze én we wil-
len er ons de volgende jaren ten volle voor inzetten.

Investeren in verenigingen

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Wie is Bercy Slegers?
Bercy was 4 jaar persoonlijk medewerker van Vlaams minister Hilde 
Crevits én was toen schepen van Wervik. Zo kon ze het dossier van 
de Leiewerken in Wervik en andere dossiers zeer nauw opvolgen.  

Op 25 mei 2014 is Bercy Slegers 1e opvolger van lijsttrekker Hen-
drik Bogaert op de KAMER-lijst.   
Bercy is licentiate in de politieke wetenschappen, was provincie-
raadslid tot 2011 en schepen in Wervik tot 2012.  In december 2011 
legde ze de eed af in het federaal parlement in opvolging 
van Yves Leterme.

Samen inzetten voor Wervik-Geluwe
Frans Lefever
Geboren en ‘groot’ geworden in Geluwe én nu OCMW-voorzitter te 
Nieuwpoort. Frans was jarenlang actief in de Chiro. Als uitvalsbasis  
‘de Witte Poorte’ in Geluwe was Frans trouwe bezoeker bij alle wijk-
feesten. Een plaats waar het kloppend hart ligt van de buurt.  Frans 
verhuisde in 1987 naar Nieuwpoort, waar hij nog steeds plaatselijk 
CM-consulent is.  Frans is OCMW-voorzitter in Nieuwpoort en meer 
dan uw stem waard op de 9de plaats Vlaanderen.

Martine Fournier
Burgemeester van Menen én Vlaams Parlementslid.   Martine en 
Bercy zetten zich samen in voor een veiligere grensstreek.  Meer 
gemengde Frans-Belgische grenspatrouilles, extra ondersteuning 
voor de politie langs de grens door de federale politie om de grens-
criminaliteit in te dijken is een must. Een goede afstemming met 
Frankrijk is ook de taak van de burgemeester en de lokale politie-
zone.  Martine staat op de 3e plaats Vlaanderen.
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STERKER VLAANDEREN 
STERKER WERVIK–GELUWE

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Dankzij Minister Hilde Crevits kregen we 
subsidies om te investeren in de omgeving 
van de Grensburg te Wervik. 

Dankzij de tussenkomsten van Bercy Sle-
gers bij Minister Milquet werd de grenscri-
minaliteit in Wervik aangepakt.

Dankzij Hilde Crevits kreeg Wervik subsi-
dies om te investeren in goede wegen en 
fietspaden.
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