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Goedgezind over de 
nieuwe Leiebrug én 
Leiewerken

In 2013 nog beginnen de afbraakwerken van de panden die de Vlaam-
se Overheid (W&Z) kocht.  Dit zijn de langverwachte werken voor de 
“doortocht Wervik” die aangevat worden. Dankzij Vlaams Minister 
Hilde Crevits kwam er opnieuw schot in de zaak. 

Het dossier van de doortocht omvat:
- een nieuwe brug
- nieuwe kademuur tussen Oosthove én 
Academiestraat
- 30 parkingplaatsen achter d’ Arke
- scheiding van het fietspad én de garage-
weg tussen de Oosthove én de brug
- een jaagpad aan Franse kant tussen de 
brug en de Balokken
- een aanlegsteiger voor boten aan de 
Franse kant

Gefaseerde werken
Veel vragen die ons bereiken gaan over 

de timing van de werken.  In 2013 zal 
men enkel en alleen de panden afbreken 
én starten met het archeologisch on-
derzoek.  De bouw van de nieuwe brug 
kan nog niet starten omdat er Franse 
vergunningen nog niet in orde zijn.  Aan 
Vlaamse kant is alles wel in orde.  Ti-
ming voor de werken aan de brug zal pas 
gekend zijn tegen de zomer 2014.

Communicatie
Voor de handelaars in het centrum is een 
goede communicatie vanuit de overheid 
belangrijk.  Eens de werken aan de brug 

zelf  starten zal men proberen zo lang de 
grensovergang open te houden.  Dit is 
mogelijk omdat de nieuwe brug naast de 
huidige brug zal komen te liggen.  Men 
voorziet dat de grensovergang max. een 
4-tal maanden zal onderbroken zijn.  
Wanneer dit exact zal gebeuren is nog 
moeilijk in te schatten. Dit is afhankelijk 
van de procedures voor de bouwvergun-
ning en de MER die aan Franse zijde 
lopende zijn.

Oranje Barbecue !
Op vrijdag 5 juli organiseren we onze Oranje 
Barbecue in ’t Portaal in de Kruisekestraat 105 te 
Wervik. In aanwezigheid van o.a. Yves Leterme, …  
Deuren open om 19u. 

Prijs: Volwassen €15 met aperitief  inbegrepen -  
Kinderen -12j: €8 met een drankje inbegrepen.

Kaarten bij de CD&V mandatarissen of  bij  
Vanneste Johan Moerput 17 te Geluwe 056/533016 
& 0479/648391 of  info@cdenv.wervik.be
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300 jaar GRENS
REUZE(n)feest op 14 juli
De huidige Leiebrug is op 14 juli de plaats waar het symbolisch 
huwelijk van de Franse en Belgische reus doorgaat.  Een kleurrijke 
markt met streekproducten, muzikanten, reuzen tussen Wervik en 
Wervicq-Sud.  Zorg dat je erbij bent tussen 10u en 18u !

In 2013 gaan het hele jaar tal van evenementen door langs de Frans-Belgische 
grens.  Hiermee wordt het sluiten van het verdrag van Utrecht – 300 jaar geleden - 
een jaar lang gevierd: www.300jaarGrens.eu

Grenscriminaliteit
In 2012 was er een enorme opstoot van 
de criminaliteit in de grensregio. Vooral 
de handelaars en inwoners van Wervik 
én Menen kregen het zwaar te verdu-
ren.  Ondertussen kreeg de politiezone 
Ieper 100.000 € extra middelen toebe-
deeld om in 2013 extra maatregelen te 
nemen. Het zou goed zijn mocht de 
zone Ieper beslissen om dit te inves-
teren in o.a. een slimme camera op de 
grensovergang.

Gemengde patrouilles
Door de aanpassing van de akkoorden 
van Doornik hebben de Franse en de Bel-
gische ministers van Binnenlandse Zaken 
zich geëngageerd om meer gemengde 
patrouilles in te zetten. Hierdoor zullen 
daders wel over de grens kunnen achter-
volgd worden én hopelijk gevat worden.  
Een belangrijke aanpassing is dat Bel-
gische en Franse politiemannen wel op 
elkaars grondgebied mogen patrouilleren.  
Arresteren kunnen ze enkel als ze in een 
gemengde patrouille opereren of  als ze 
iemand op heterdaad kunnen betrappen.

Nieuws uit het Parlement
Bercy Slegers is Federaal Parlementslid en woont in de Speiestraat 
te Wervik.  Zij pendelt elke dag naar Brussel om er de belangen 
van de streek te verdedigen.

Ter Hand, klein en charmant !      

De Koolzakommegang in Ter Hand 
was een succes.  In een tentoonstelling 
van Jolien Naeyaert kon je de geschie-
denis van de feesten én het vereni-
gingsleven in Ter Hand volgen:  foto’s, 
bewegende beelden, klank én veel 
mooie herinneringen.

Werken aan de koer

Om het verenigingsleven extra stimuli 
te geven is een opwaardering van 
de koer, de muur én het sanitair van 
groot belang.  De bouwvergunning is 
vorig jaar reeds bekomen.  De centen 
zijn voorzien in de begroting.  Laat 
maar die verbouwingen komen!

Snelheidsduivels opgepast

Vanuit de bewoners kwam reeds jaren 
de vraag om iets te doen aan de hoge 
snelheid in de Magerheidsstraat.Vorig 
jaar nog in 2012 werd beslist een 
wegversmalling in te voeren onder 
de vorm van een proefopstelling. Na 
de evaluatie van de proefopstelling 
kan geopteerd worden voor een vaste 
constructie. Bewoners kunnen best 
hun bevindingen aan het stadsbestuur 
meedelen.

Nieuwtjes 
uit de 
gemeente-
raad
CD&V werd op 14 oktober 2012 
de grootste partij.  Een anti-
coalitie werd op poten gezet en 
zo werd CD&V uitgesloten om 
het goede bestuur van de voor-
bije jaren verder te zetten.  
De ervaring van Hendrik en 
Bercy staan borg voor een ste-
vige oppositie. 
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Met onze sterke en ervaren ploeg zullen 
we de dossiers nauw blijven opvolgen.  
Hierbij alvast een greep van de tussen-
komsten tijdens de voorbije gemeente-
raden.

• Op 2 januari legden onze verkozenen 
de eed af  in de gemeenteraad.  2 nieu-
we gemeenteraadsleden voor CD&V 
deden hun intrede : An Ghesquière (46 
jaar) en Tom Durnez (37 jaar)

• De ambitienota van de nieuwe ploeg 
werd zwaar op de korrel genomen.  
Maar iedereen, ook de pers is het er 
over eens : “Veel zaken om achterover te 
vallen staan er in de nota niet”.. (De Week-
bode dd 1 februari 2013)

• De nieuwe meerderheid wil grond 
kopen langs de Wervikstraat met als 
motivering : “er zijn geen concrete plannen 
met het lot … op dat lot kunnen een aantal 
woningen komen … dit kan de stad een zeer 

mooi bedrag opleveren” (beslissing CBS dd 
14/01/2013 agendapunt 39).
CD&V is akkoord voor de aankoop 
van de grond, maar dan wel voor de 
aanleg van een derde voetbalterrein en 
parking voor SK Geluwe en de bouw 
van een cultureel centrum.  
Na tussenkomst van CD&V werd de 
beslissing van het college gewijzigd.

• De raad voor handelsmanagement 
werd afgeschaft.  Nu is er geen forum 
meer waar thema’s die belangrijk zijn 
voor de lokale handel kunnen behan-
deld worden in overleg met de han-
delaars en vertegenwoordigers van de 
gemeenteraad.  

• Op 8 februari 2013 werd de verkie-
zingen van de OCMW-raad vernie-
tigd door de raad voor verkiezingsbe-
twistingen.  De Open VLD had de akte 
verkeerd ingevuld.   De OCMW-raad 
is een aantal weken geschorst geweest.  

Op de gemeenteraad van 4 maart 2013 
werd dit gerepareerd.

• “De belastingen zullen niet verho-
gen”, was een verkiezingsbelofte van 
elke partij.  
Deze belofte werd al verbroken : de 
nieuwe meerderheid verhoogde de 
retributies waarbij voor alle dienstver-
leningen vanuit de stad meer moet be-
taald worden (paspoorten, afschriften, 
tussenkomsten technische dienst, …) .  
Dit levert de stad een extra inkomst op 
van 150.000 euro per jaar.  Maar, beste 
lezers, u hoort het goed: 
“dit is geen belastingverhoging … “.

• CD&V is voor het DIFTAR-prin-
cipe (= de vervuiler betaalt op het 
containerpark), maar verzet zich tegen 
de verhoging van de prijs voor de huis-
vuilzakken.  
Dit wordt vervolgd …

Brandweerperikelen in Geluwe
De kranten hebben er al vol van 
gestaan : brandweer Geluwe 
voldoet niet aan de normen en 
moest op 1 juli sluiten volgens 
de burgemeester en zijn sche-
penen.  Bij de opmaak van de 
begroting begin dit jaar werden 
zelfs de kosten voor elektrici-
teit en water reeds verminderd 
gebudgetteerd.   Is dit een 
veiligheidsmaatregel of een 
besparingsmaatregel ? Wie zal 
het zeggen ?

Meteen lokt deze beslissing massale reac-
ties uit en kan de brandweer rekenen op 
de steun van de bevolking : een affiche-
campagne kleurt de gemeente Geluwe !  
Zoals binnen de twee brandweerkorp-
sen van Wervik en Geluwe afgesproken 
moeten de twee korpsen samensmelten, 
daar kan geen twijfel meer over bestaan. 
Dit vanaf  het moment dat er een nieuwe 
kazerne komt tussen beide gemeenten.
CD&V pleit ervoor dat de nieuwe 
kazerne er tegen eind 2017 komt in de 
oksel van de N58.

In afwachting is het de taak van het 
stadsbestuur om oplossingen te vinden 
om Geluwe en Wervik te laten bestaan 
tot aan de fusie.  Het is de overtuiging 
van CD&V dat in afwachting van deze 
operatie de bijpost Geluwe kan blijven 
bestaan.  
Wij zullen alvast altijd zowel de brand-
weer van Geluwe én van Wervik blijven 
steunen.   
Zij staan in voor onze veiligheid en ne-
men risico’s voor de bevolking.  Bedankt 
spuitgasten!
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Bierdegustatie met Jong CD&V Wervik Geluwe
Eerste activiteit van een nieuwe afdeling 
De bierdegustatie vond plaats op 10 april én was een geslaagd 
concept dat door iedereen  gesmaakt werd!  Metéén een eerste 
ietwat luchtige activiteit waar heel wat jong volk uit Wervik is op 
afgekomen.

Willem Buekenhoudt, afkomstig uit 
Wervik en verkozen tot beste bierken-
ner en bierproever van 2012, verzorgde 
met plezier voor eigen publiek een 
uiteenzetting omtrent de verschillende 
bierstijlen én over het brouwproces.  

De voorbereidingen zijn al getroffen 
voor een volgende activiteit van onze 
jongerenvereniging, houd dus de vol-
gende website in de gaten wervik.cdenv.
be/jong-cdv-wervik om de volgende 
keer erbij te zijn!

Meer info:  
Bruno Lagae - 

Voorzitter Jong CD&V Wervik Geluwe

Het Pardoen
In  januari 2013 namen de bewoners van het woonzorgcentrum het 
Sint-Jan hun intrek in het nieuwe Pardoen.  Het is een thuis gewor-
den voor 105 bewoners.

Een mooie realisatie voorzien van alle 
moderne comfort voor onze Wervikse 
bejaarden. Er werd  vele jaren  gewerkt 
om de broodnodige nieuwbouw te kun-
nen realiseren én om de nodige subsi-
dies binnen te rijven. 
We zijn als CD&V dan ook trots op 
deze realisatie. 

Verder Investeren in ouderenzorg
Wij hopen dan ook dat het huidige 
bestuur van Wervik verder wil inves-
teren in ouderenzorg in Wervik. We 
betreuren echter ten zeerste dat het 
stadsbestuur zijn belofte om mede Het 

Pardoen te helpen financieren niet meer 
nakomt.  Zo werd de afspraak gemaakt 
in 2009 dat de Stad 122.000 € per jaar 
zou bijdragen in de leningslast. De 
nieuwe meerderheid heeft deze af-
spraak zo maar eventjes verbroken.  
Men schrikt er zelfs niet voor terug om 
509.273 euro (20.544.022 bef) die de 
ziekenfondsen betalen om de residen-
ten van Het Pardoen te verzorgen te 
gebruiken om de stadsdotatie te ver-
minderen en andere diensten van het 
OCMW te financieren.  Deze middelen 
zijn echter broodnodig om voldoende 
personeel in het rusthuis in dienst te 

kunnen nemen om een goede werking 
te garanderen. 


