
 

Een masterplan, op maat van Wervik – 
Geluwe. De nieuwe weg vooruit met CD&V. 

 
Met héél veel zin werkt onze CD&V-ploeg graag 
aan fleurige, warme en veilige wijken en 
buurten.   

Als de inwoners zich goed voelen in hun eigen 
buurt, dan dragen ze deze fierheid ook uit.  
Een propere stad met betaalbare woningen 
en voldoende parking zal ook de bezoekers 
een warm gevoel geven over onze stad. 

CD&V wil dit samen met u doen.   
We respecteren uw ideeën! Tweemaal per jaar komt een schepen van 
buurten en wijken samen met de inwoners uit elke wijk of buurt. Jouw 
voorstellen worden er besproken.  Zo werken we samen aan een 
(be)levendige stad.   

CD&V op huisbezoek in de wijken van Wervik-Geluwe



Prioriteiten voor CD&V zijn: 
- We betalen veel belastingen, het geld moeten we investeren in haalbare 

projecten, 
op de rekening staat 11 miljoen € cash te wachten op noodzakelijke 
investeringen. 

- Zuurstof voor verenigingen is zeer dringend: 
o Cultuurverenigingen  – nieuw OC in Geluwe én uitbouw van 

Oosthove voor Cultuur 
o Sportverenigingen – samenwerking voor turnzaal en zwembad met 

subsidies 
o Jeugdverenigingen – jeugdlokalen onderhouden en vernieuwen, 

fuiven in eigen stad   
- Een degelijk mobiliteitsbeleid waar communicatie en voldoende 

parking centraal staat 
- Vernieuwing van straten en fietspaden investeren in prioriteitenlijst 
- Fleurige en levendige wijken met beter onderhouden groen 
- Betaalbaar wonen en het armoedecijfer (16%) naar beneden halen ook 

in Wervik 

Met onze oranje banken gaan wij op campagne.  We organiseren bank-
contact-momenten en doen huisbezoeken.  Bedankt voor de fijne babbels 
en het warme onthaal.  Wij staan klaar om samen met jouw deze stad te 
leiden! 

 
Onze concrete voorstellen voor de nieuwe weg vooruit lees je hieronder.  

Wilt u verandering én vooruitgang in de dossiers, stem dan CD&V – lijst 3 ! 

- Vernieuwen en verfrissen van straten en pleinen 

- Koop in eigen stad 

- Ons rijk verenigingsleven koesteren  

- Jeugd is de toekomst 

- Senioren en Plussers tellen mee ! 

- Iedereen mee, ook wie het moeilijker heeft  

- Verkeer en mobiliteit 

- Sporten is gezond 

- Met gezond boerenverstand 

- Bezoekers én Believers in Wervik 

- Duurzame en goed onderhouden buurten 

- Inspraak, dialoog en inburgering  

 



Vernieuwen en verfrissen van straten en pleinen 

Een prioriteitenlijst van wegen en fietspaden die dringend moeten 
vernieuwd worden ligt klaar : 

• Vredestraat, Rekestraat, 
Briekhoekstraat, Godschalckwijk, 
Scherpenheuvelstraat, Barrierestraat, 
Stationsstraat, E. Gellynklaan, koer 
Verrack, Busbekestraat, 
Vagevuurstraat, …. 

• De verzakkingen en putten in de 
gewestwegen moeten weggewerkt 
worden door het gewest, de Stad moet hiertoe druk zetten bij het 
gewest.  

• Fietspaden, niet lappen en tappen maar daadwerkelijk comfortabel 
heraanleggen. 

Alle voetpaden worden toegankelijk voor senioren en mindervaliden.  
Oudere wijken zijn aan verfrissing toe.   

• Oudere wijken hebben een facelift nodig zoals de Bourgondië- en 
Esdoornstraat, Molenmeersen, het groen is er ook niet onderhouden.  

• De betonplaten in de Riemeers en in de Prof Idewijk zijn werkelijk 
stuk. 

 

Bloemen brengen kleur en zorgen voor 
fleurige buurten.  Speciale aandacht 
voor extra speelgroen in de wijken.  
Belangrijk is dat we het groen beter 
onderhouden. Fleurige buurten zijn 
ook veilige buurten waar snelheid 
gerespecteerd wordt en zwaar verkeer 
gemeden wordt. De eerste indruk is 
belangrijk, daarom moet onze stad 
proper zijn en goed onderhouden. 

De ronde punten willen we heraanleggen.  Minstens één van de ronde punten 
wordt uitgerust met een baken dat zodanig opvallend is dat iedereen die hier 
passeert ook weet dat ze Wervik-Geluwe passeren.  Een soort 
herkenningspunt / kunstwerk gekoppeld aan onze karakteristieken te 
maken met tabak of met ons Gallo-Romeinsverleden. 

 



Bij de heraanleg van pleinen moet het mogelijk zijn om het aantal 
parkingplaatsen te behouden.  Straks verdwijnen er in Wervik opnieuw eens 
20 parkeerplaatsen tussen de Kerk en het Pardoen. 

➔ Inwoners komen met de wagen terug van 
hun werk en willen parkeren.  

➔ Handelaars willen parking dichtbij of 
anders blijven klanten weg.   

Groen en parkings wil CD&V op een creatieve manier combineren.   

• Steenakker heraanleggen?  Ja, maar met behoud van parkeerplaatsen! 

• De Gasstraat is nog steeds niet gesaneerd.  Langs de Sint-Jansbeek 
kunnen extra parkeerplaatsen komen maar met respect voor de 
groene ader van de provinciale beek. 

• Een grote, nette en overzichtelijk parking is broodnodig op Oosthove. 

• Aan het Station ligt heel wat potentieel voor een randparking. 

• De ontwikkeling van de jongensschool gebeurt met respect voor 
erfgoed en met voldoende groen en parking zonder 4 lagen 
appartementen.   

 

Ook buurtcheques dragen bij tot fleurige 
buurten.  

Hiermee kan een buurtfeest of een 
creatief buurtproject subsidies krijgen om 
van de grond te komen.   

Zo dragen de inwoners zelf bij tot een 
hechte én aangename buurt. 

 



 

Site Oosthove moet heraangelegd 
worden.  Door de ligging aan de Leie 
en de beperkte toegankelijkheid 
kunnen op deze site niet alle functies 
van cultuur, jeugd en sport komen.  
Er moeten keuzes gemaakt worden.  
CD&V kiest ervoor om alles wat 
Cultuur is te central iseren op 
Oosthove gecombineerd met een 
overzichtelijke grote Centrumparking.   
 

De zaal Oosthove zelf wordt aangepast aan de noden van de cultuur- en 
jeugdverenigingen én wordt uitgebouwd met nieuwe stukken.    Op lange 
termijn komt het GC Forum  ook op de Site Oosthove  Een grote overzichtelijke 
maar groene centrumparking houdt het mooie zicht op de Leie open.  

Het park en speelplein Oosthove zelf moet grondig aangepakt worden.  De 
plassen water moeten tot het verleden behoren.  Het parkgebied van Oosthove 
met de St.-Jansbeek worden gedraineerd, grondig opgekuist en beter 
onderhouden.  

De site van de jongensschool in 
de Beselarestraat komt binnen 2 
jaar vrij.  CD&V wil dat er een RUP 
gemaak t word t waa rb i j a l l e 
a spec t en : groen , e r fgoed , 
dorpskarakter en mobiliteit goed 
bekeken worden.  Zeer belangrijk is 
dat de draagkracht van dit kleine 
geb ied l angs de Reu te lbeek 
gerespecteerd wordt.   

Hoogbouw tot 4 lagen hoort hier niet thuis.  Een zachte overgang naar de 
Reutelbeek moet gebeuren.  Voldoende groen én ravotruimte is belangrijk want 
de wijk erachter Ten Kanter en Ten Bunder heeft geen grote ravotruimten, noch 
speelplein.   

 



Koop in eigen stad 

 

Bereikbare handelszaken zijn slechts 
mogelijk als er voldoende parkeerplaatsen 
is in de buurt.  Bij de heraanleg van 
Steenakker mogen geen parkeerplaatsen 
verdwijnen.    

CD&V wil bijkomende parkeerplaatsen 
in de Gasstraat met respect voor de groene 
ader van de Sint-Jansbeek en een goed 
uitgebouwde parking op Oosthove. Een 
degelijke bewegwijzering is in Wervik 

zeker nodig want hoe vaak horen we 
bezoekers niet zeggen dat Wervik een moeilijk leesbare stad is. 

De handelsassen krijgen een facelift:  stenen bloembakken en 
verzakkingen behoren tot het verleden.  Fleurige bloemenmanden, vlaggen en 
straatmeubilair worden voorzien. Er is nog te veel leegstand in Wervik.  Deze 
panden moeten geactiveerd worden.   

We willen een premie om wonen boven een 
winkel aan te moedigen. Premies voor 
handelaars die niet op de handelsas liggen 
zijn niet langer taboe. 

We moeten realistisch zijn, premies en 
subsidies zijn niet zaligmakend. Het is vooral de 
ondernemer zelf die initiatief neemt én die het 
zelf waar maakt.  

Als stad kunnen we helpen aan een positief ondernemersklimaat.  Een 
proper en mooi aangelegd openbaar domein is de basis.  Het vernieuwen en 
verfrissen van straten en pleinen, voldoende parkeerplaatsen en een 
goede bewegwijzering dragen bij tot een positief ondernemersklimaat. 

Communicatie en inspraak met alle handelaars is cruciaal. Veel tijd om te 
vergaderen hebben zij niet.  Samen met de bestaande handelsverenigingen 
gaat er minstens 1 x per jaar een gezellig netwerk-event door.  Zo wordt er 
gepolst naar de noden én ideeën van de handelaars.   

Wegenwerken zorgen voor ongemak bij handelszaken.  We installeren een 
gemeentelijk hinderfonds.  Boetes die aannemers betalen omdat ze werken 
te laat opleveren of fouten maken bij het communiceren en informeren van de 
buurt, komen in een lokaal hinderfonds.  Direct getroffen handelaars krijgen 
een gemeentelijke compensatie. 

 



Ons rijk verenigingsleven koesteren 

We hebben een rijk cultuur- en verenigingsleven!  De Stad moet dit 
koesteren en maximaal ondersteunen :  

- Huurprijs van materiaal en lokalen mag niet meer stijgen, 

- Projectsubsidie wordt ruimer toepasbaar en niet afhankelijk gemaakt van 
winst of verlies bij activiteiten, 

- Waarborg wordt vlugger terugbetaald, 

- … 

CD&V wil een centraal reservatiepunt voor alle lokalen van Stad en OCMW.  
We moeten samen werken met scholen of zorgvoorzieningen die ook 
vergaderzalen en lokalen hebben.  Er wordt met hen onderhandeld om deze 
ruimtes ook op te nemen als reservatiemogelijkheden voor verenigingen. 

Er is al jaren een groot tekort aan lokalen voor het organiseren van 
ledenactiviteiten voor vanaf 100 à 150-tal personen.  Investeringen in 
Oosthove en in een nieuw ontmoetingscentrum in de Wervikstraat 
wordt al jaren beloofd.  Dit moet nu echt van de grond komen.  Het ontbreken 
van ruimte fnuikt de dynamiek van verenigingen.   Ook voor Jeugdhuis de Jukte 
is dit een oplossing.   

A n d e r z i j d s m o e t e n w e o n s 
patrimonium en erfgoed koesteren. 
We mogen geen blinde uitverkoop 
organiseren.  De verkoop van de 
Gaper en het Gemeentehuis is in  
2014 verhinderd dankzij CD&V.  De 
begrot ing is aangepast en de 
inkomsten van de verkoop zijn 
sindsdien geschrapt.   

De Geluwenaren moeten eerst het woord krijgen over de herbestemming van 
deze locaties.  Dit hangt samen met de verder ontwikkeling van het 
dorpscentrum van Geluwe.  Samen nadenken én samen beslissen, maar geen 
blinde uitverkoop van ons erfgoed in Geluwe. 

 



De site van de jongensschool in de Beselarestraat komt binnen 2 jaar vrij.   

CD&V wil dat er een RUP gemaakt wordt waarbij alle aspecten: groen, 
erfgoed, dorpskarakter en mobiliteit goed bekeken worden.  Hoge 
appartementen tot 4 lagen horen niet thuis in het dorpskarakter van Geluwe.  
Laten we samen nadenken op maat van onze gemeente en dorpskern Geluwe.  
Appartementen kunnen, maar op maat van onze gemeente. 

CD&V gelooft sterk in het centraliseren van functies.  Op de Site Oosthove 
centraliseren we alles wat Cultuur is in Wervik.  Gecombineerd met een grote 
toegankelijke en overzichtelijke parking.  Op die manier geven we op lange 
termijn aan cultuur groeimogelijkheden.  Op lange termijn kan het GC Forum 
ook naar de Site Oosthove geschoven worden. 

In de Wervikstraat centraliseren we Cultuur in Geluwe waardoor Ter Linde 
uitsluitend voor sport kan gebruikt worden.   
 
Zowel in Oosthove als in het OC Geluwe moet het mogelijk zijn om te fuiven 
voor de jeugd.  Op deze sites wordt maximaal aandacht gegeven aan de noden 
van de jeugd en van de jeugdhuizen. 

 



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.   

 



Senioren en Plussers tellen mee ! 

Een seniorenambtenaar  is het aanspreekpunt voor een gepaste 
zorgverlening.  Hij coördineert samen met de SAR (Senioren Advies Raad) de 
invulling van het seniorenbeleid.  Seniorenverenigingen worden goed 
ondersteund in Wervik.  De SAR is heel actief.  

C D & V w i l v e r e e n z a m i n g 
tegengaan.  Alle vormen van 
ontmoeting voor senioren zijn 
belangrijk.   

Niet alleen bij seniorenverenigingen, 
maar ook in de bezoekersclub, LORE, 
lokaal dienstencentra de Spie en de 
de Kim, het dagverzorgingscentrum 
de  Brug en de woonzorgcentra. 
Vrijwilligers staan hierbij centraal.  
CD&V wil het vrijwilligers werk verder 
ondersteunen. 

Om elkaar te kunnen ontmoeten is het belangrijk dat senioren zich op een 
vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen. CD&V wil meer rustbanken en 
toegankelijke en vlot bereikbare voetpaden in de wijken en in de straten.  

 

De mindermobiele centrale blijft een 
belangrijke vrijwillige dienstverlening voor 
de senioren van Wervik en Geluwe.  

Lore is een goed initiatief, maar zou ook 
meer uitgebreid moeten worden binnen de 
professionele hulpverlening. Vlugger melden 
wat de noden zijn. Via wijkwerking en 
mantelzorg kunnen de noden opgevuld 
worden van de zorgbehoevende of oudere.  

Een betere communicatie naar de zorgbehoevende, de familie of eventueel 
mantelzorger als hulp om hen wegwijs te maken in de wetgeving en premies 
kan ook via wijkwerking.  Mantelzorgers zijn daarom broodnodig.  Zij vragen 
meer ondersteuning en opleiding.  Ouderen en zorgbehoevenden kunnen niet 
altijd terugvallen op kinderen en familie. Senioren met een zorgbehoefte via de 
Uit-pas gemakkelijker leiden naar het verenigingsleven en sociale 
voorzieningen. Die zijn te weinig gekend bij zorgbehoevende en de 
mantelzorger.  

 



Ook het  petanquen zit in de lift.  De 
p e t a n q u e v e l d e n m o e t e n b e t e r 
onderhouden worden en er is nood aan 
een overdekt plein in Wervik.  

Bij de uitbouw van Oosthove kan dit 
voorzien worden. 

Er is nauwelijks openbaar vervoer tussen Wervik en Geluwe.  We willen dat 
er ook in Geluwe voor meerdere diensten van de stad een zitdag wordt 
georganiseerd.  Vervoer vanuit Geluwe, Kruiseke, Ter Hand kan georganiseerd 
worden door samenwerking met verschillende zorgorganisaties – zie hoofdstuk 
mobiliteit. 

Verenigingen en zorgorganisaties doen er alles om de ouderen en 
zorgbehoevende een aanbod aan ontspanning te geven. Door het gebrek aan 
aangepaste infrastructuur, ook het mobiele vervoer buiten de woonzorgzones, 
kunnen vele van die mensen niet deelnemen. Het beperkte inkomen speelt daar 
natuurlijk ook een rol . Hoge kosten medicatie, dokterskosten etc … .   
De participatie van alleenstaanden of senioren verdient onze verdere 
aandacht.   

 



Iedereen mee, ook wie het moeilijker heeft 

CD&V ligt mee aan de basis voor 
heel wat voorzieningen, o.a. de 
n i euwe woonzo rgcen t ra he t 
Pardoen en Ter Beke, het buurthuis 
de kier en het vrouwencentrum.   

Betaalbare en kwalitatieve zorg in eigen stad is voor CD&V belangrijk.  
Samenwerking met de andere zorgverstrekkers is een absolute must om 
de zorg te brengen tot bij de mensen die er nood aan hebben. Zorg moet niet 
alleen betaalbaar maar ook toegankelijk zijn.  

Meer en duidelijker communiceren naar de zorgbehoevende, de familie en 
eventueel de mantelzorger. Niet digitaal maar door de wijkwerkingen. Waar 
kan ik wat krijgen?  De kluwen aan wetgeving en premies is niet te overzien 
voor de ouderen en de zorgbehoevenden alsook voor de mantelzorger.  

Samen met ander zorgverstrekkers wenst CD&V de stijgende armoede bij 
jonge gezinnen en kinderen aan te pakken. Wij ondersteunen het initiatief 
van het huis van het kind en de brugfiguur maar wensen hier nog meer 
dynamiek in te creëren.  

De stijgende energie en water facturen 
zorgen voor druk op een aantal gezinnen. We 
wensen hier in op ondersteuning via concrete 
acties en sensibilisatie.  

Thuisbegeleiding, buurtzorg of wijkzorg blijft voor CD&V belangrijk om 
mensen op een laagdrempelige manier tot de juiste hulpverlening toe te leiden.  

We zien de armoede in onze gemeente niet 
dalen en onrustwekkend is ook het hoge cijfer 
van kinderarmoede.  Verenigingen die actief 
zijn tegen de bestrijding van armoede zijn zeer 
belangrijk.  De bedéling van de voedselbank is 
hierbij een zeer belangrijk initiatief van 
vrijwilligers dat moet ondersteund worden. 

 



Het bewaken van de betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen is van 
primordiaal belang om armoede te bestrijden in onze stad. De 
huisvestingsambtenaar dient voldoende tijd te krijgen om dossiers op te volgen 
en voldoende woningen te kunnen controleren.  De leegstand en verloedering in 
de stad moet nog sneller aangepakt worden.   

Ook de toegankelijkheid van de zorg voor bejaarden en mindervaliden is 
belangrijk.  In ons programma staan al heel wat voorstellen tot verbetering 
van de toegankelijkheid van het 
openbaar domein, van de publieke 
gebouwen én van de mobiliteit.   

Maar he t in fo rmeren over he t 
zorgnetwerk in onze stad, zowel privé 
als publiek, is zeer belangrijk.  Met 
alle zorgvragen moeten de mensen 
terecht kunnen bij het OCMW dat hen 
de juiste weg wijst.  CD&V wil een 
maatschappij waar iedereen mee is !  

 



Verkeer en mobiliteit 

 

CD&V w i l e en b e t e r e c o m m u n i c a t i e b i j 
wegenwerken. Op een groen info-nummer kunnen 
inwoners  dagelijks terecht voor actuele informatie 
over de wegenwerken in de stad.  Al te vaak worden 
op het laatste moment rijrichtingen gewijzigd zonder 
dat handelaars én inwoners het weten.    

C D & V w i l e e n d e g e l i j k e n d e s k u n d i g 
mobiliteitsbeleid dat dagelijks met kennis van zaken 
grote en kleine dossiers oplost.  Dit beleid zorgt voor 
een draagvlak voor een veiliger verkeer in Wervik:  

- De invoering van de zone 30 mag niet eenzijdig 
door schepenen en door een gemeenteraad van 
25 leden opgelegd worden.   

- “Koning fiets” een plaats geven doe je niet 
vanuit een vergaderzaal.  

Sensibiliseren van verkeersveiligheid en 
c o n t r o l e v a n s n e l h e i d k a n b e t e r.  
H a n d h a v i n g i s b e l a n g r i j k : 
snelheidscontroles maar ook controles op 
verkeerd parkeren.  Franse nummerplaten 
aan de brug en aan de nachtwinkels zorgen 
voor overlast.  In Wervik heerst een gevoel 
v a n “ o n b e s t r a f f i n g ” v a n F r a n s e 
nummerplaten.  Het tegendeel is nog niet 

bewezen.  

De pol i t iezone moet ook van de aanpak van onze specifieke 
grensproblemen een actiepunt maken.   Vaak hebben we het gevoel dat onze 
grensongemakken onder de tafel geveegd worden voor andere prioriteiten.   

In Menen p laatst men wielklemmen aan de wielen van de 
autobestuurders die hardleers zijn. Ook vaak bij auto’s met Franse 
nummerplaten.  Waarom zouden we dat in Wervik niet kunnen.  CD&V deed het 
voorstel al ruime tijd, maar een uitvoering blijft uit. 

Preventief kan gewerkt worden met het “smiley-systeem” op invalswegen.  
Wie te vlug rijdt ziet een kwaad gezichtje, wie correct rijdt ziet een groen blij 
gezichtje. 

 



het zwaar verkeer is een doorn in het oog op vele plaatsen.  Vrachtwagens 
worden via hun gps door de smalle centrum van Wervik gestuurd.  Er is overlast 
van zwaar verkeer in de Wervikstraat, Oude Beselarestraat, Kruisekestraat, etc 
…  . Controle zwaar verkeer door de politie zou elke dag moeten gebeuren. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden of woongelegenheden wordt de 
mobiliteit nauwgezet bestudeerd.  Dit gebeurt nu te weinig.  Verdere 
ontwikkeling is pas mogelijk als ook het mobiliteitsvraagstuk mee in rekening 
wordt gebracht. 

Ook in het geval van de brandweer 
mogen we niet langer treuzelen.   

CD&V vindt dat de concretisering van de 
nieuwe kazerne veel te lang duurt.  Hier 
moet nu schot in de zaak komen zoniet 
vrezen we dat di een eindig verhaal 
wordt. 

  

Een gemeentelijk hinderfonds compenseert de handelaars getroffen door 
wegenwerken.  Aannemers worden actief gewezen op hun verplichting tot het 
aanhouden van timing alsook het actief informeren van de bewoners bij 
wegenwerken. 

Gevaarlijke punten worden weggewerkt. Het is niet verboden om meer te 
doen dan het wettelijk minimum.  Onderstaande ingrepen moeten gebeuren :  

- Kruispunt hoek Courant / Jongensschool moet overzichtelijker gemaakt 
worden 

- Een duidelijke aanduiding van het woonerf in de centrumstraten = zone 
20 

- Zebrapad ter hoogte van het portaal 

- Fietssuggestiestroken of -icoontjes op 
de weg schilderen in centrum Wervik én 
Geluwe en in de Magerheidsstraat tussen 
Geluwe en Ter Hand  

- Plaatsen van Smiley’s op de weg om te 
sensibiliseren naar snelheid 

- Controle op zwaar verkeer in de Oude 
Beselarestraat én de Wervikstraat 

We zoeken actief gemachtigd opzichters voor 
aan de schoolpoorten.  Voetgangers en fietsers hebben er alle voorrang.  
Schoolstraten én fietsstraten worden uitgebouwd met een draagvlak. 

 



Vlaanderen bouwt de dienstverlening van de belbus af. Hierdoor vermindert de 
mobiliteit via het openbaar vervoer naar het stadhuis, naar school, naar 
winkels, naar het rusthuis of ziekenhuis.   

Als stad moeten we bewaken dat de inwoners met een openbaar 
vervoerssysteem nog in het centrum van Wervik en Geluwe geraken.   

CD&V wil een aanvullende gemeentelijke 
busverbinding tussen de deelgemeenten.  We 
moeten samen zitten met alle actoren op ons 
grondgebied die busjes hebben en die elke 
dag rondr i jden vb: woonzorgcentra , 
zorgbedrijf, ocmw, scholen, busje van het 
ziekenhuis, … .  Samen met deze actoren 
moeten we de busjes optimaal gebruiken om 
mensen ter plaatse te krijgen. 

CD&V wil dat er voor fietsers een aantal maatregelen worden genomen. Dan 
pas is het promoten van Koning Fiets geloofwaardig: 

-Overal een goed fietspad, een fietssuggestiestrook 
of een fietserssymbool geschilderd op de weg, 

-CD&V wil een “fietspadplan” een concreet schema 
wanneer welk fietspad (ook deze van het gewest) een 
grondige facelift krijgt en comfortabel wordt voor de 
fietser, 

-Meer schoolstraten in Wervik? Laten we er samen 
over discussiëren en laat de bewoners, directies en 
kinderen er mee over beslissen, 

-CD&V wil veilige en aangepaste uitgepijlde 
schoolfietsroutes ook in Geluwe en Kruiseke. 

 



Sporten is gezond 

 

CD&V is de vraag van 1 gezamenlijke 
turnzaal voor beide turnclubs zeer genegen.  
Ruimte komt dan vrij in de bestaande zalen 
voor andere sportclubs.  Ook zwemmen in 
eigen stad is een troef, zeker voor de 
scholen.   

Beide zijn zware investeringen en er moet uitgekeken worden naar subsidies 
hiervoor.  Jammer dat er jaren verloren gegaan zijn zonder subsidie-aanvraag 
want de milieuvergunning van het zwembad verloopt in 2021. Vanuit 
Vlaanderen waren er de laatste jaren mogelijkheden tot subsidiëring.  

De twee turnclubs zijn bereid om samen te 
werken én om een substantiële eigen inbreng 
te doen.    Samenwerking is cruciaal voor zo 
een groot dossier. Keuzes moeten samen met 
de betrokken verenigingen gemaakt worden.   

Een nieuwe turnzaal zien we ofwel in de te 
vernieuwen vleugel van Ter Linde waar alle 
sporten gecentraliseerd worden ofwel tussen 
Wervik en Geluwe.  Door de bouw van het 
nieuwe OC voor Cultuur in de Wervikstraat in 
Geluwe zullen er ruimtes en uren vrijkomen voor de sportclubs in Ter Linde voor 
sport. 
 

Aan een zwembad - zeker voor 
scholen - is er wel nood.  CD&V 
wil de site Oosthove uitbouwen 
als een cultuursite met een grote 
overzichtelijke centrumparking.  
Als er een nieuw zwembad komt, 
dan komt dit of gecentraliseerd 
a a n d e p i o n i e r b i j a l l e 
sportclubs van Wervik of tussen 
Wervik en Geluwe.  CD&V 
gelooft sterk in een centralisatie 
van sport op éénzelfde plaats.     

 

 



Er is al heel wat geïnvesteerd in sportinfrastructuur, toch blijven de noden hoog 
ook bij de clubs:  voetbal, basket, judo etc …  . De investering in een nieuwe 
turnzaal kan niet ten koste gaan van structureel onderhoud van de 
sportzalen en sportaccommodatie voor alle sporten.  

De sportraad nog meer betrekken in deze keuzes die de stad moet maken is 
belangrijk.  Jeugdsport toegankelijk maken voor iedereen is de basis.  
Doorgroeien naar competitie is de surplus.   

 



Met gezond boerenverstand 

CD&V is de partij van de landbouw, lokaal én nationaal.  Landbouw is 
grotendeels een Europese en Vlaamse aangelegenheid.  De gemeente moet niet 
nog strengere regels gaan opleggen aan landbouw dan de Europese en 
Vlaamse. Er zijn daarentegen wel enkele belangrijke gemeentelijke 
aandachtspunten. 

Zo is een onderhoud van de landelijke wegen belangrijk.  We willen de 
verderzetting van een jaarlijks budget van minstens 250.000 € voor herstel van 
landelijke wegen.  Bij het herstel ervan moeten er voldoende uitwijkstroken 
ingericht worden voor de veiligheid.  Ook opritten van landbouwbedrijven 
moeten voldoende breed (min 7,5m) zijn.  

De veldwegen, de bermen en de 
grachten verdienen goed te worden 
onderhouden.  Bij onderhoud voorzien 
wij ook het bestrijden van distels.  
Constante rattenvelding blijft een vaste 
job. En het openhouden van de duikers 
is belangrijk voor de afwatering. 

Het bermbeheer gebeurt in eerste instantie in functie van de biodiversiteit.  
Op bepaalde plaatsen echter primeert de veiligheid (vb: fietspad langs de 
Hoogweg, de bermen langs de zijstraten N58, …).  

Speciale aandacht voor de waterproblematiek, zeker in Geluwe, is hoogtijd.  
De provinc ie investeerde in veel gemeenten in het kader van 
wateroverlastproblemen.  Investeringen voor een buffer van onze Reutelbeek 
moeten zorgen dat Geluwe voldoende beschermd is tegen toekomstige 
overstromingen.  Ook de sluis van de St-Jansbeek in Wervik op Oosthove en 
aan de St-Jozefskerk moeten beter onderhouden worden.   

Waterbufferingen zijn een oplossing voor het bestrijden van de wateroverlast 
maar kunnen anderzijds zorgen voor watervoorziening voor land- en 
tuinbouwteelten. 

 



Allerhande acties worden opgezet 
samen met de landbouwerorganisaties 
en de landbouwers zelf :  

- inzameling van plastics, 

- bestrijden van zwerfvuil in de 
grachten én op de velden 

- inzameling van asbest,  

- directe verkoop op de hoeve 
ondersteunen,  

Plaatsen waar huisvuil niet wordt opgehaald op het platteland moeten 
bekeken worden én opgelost worden.   

Een schepen van landbouw moet wel degelijk een ondersteuning krijgen in het 
personeelskader van enkele uren opvolging voor deze taken specifiek voor 
landbouw.  Bij vergunningen wordt werk gemaakt van een landbouw-
effectenrapport indien nodig. 

Onze Tabaksteelt moeten we koesteren.  Deze neemt jaar na jaar af.  Evenwel 
blijft het belangrijk ikv het cultureel erfgoed.  Daarom moeten we educatieve 
pakketten promoten voor een bezoek aan de tabaksboer zelf.  Daar kan buiten 
het seizoen via een film, via panelen uitleg gegeven worden over de teelt en de 
oogst.   

Ook in Wervik neemt het hoevetoerisme en de directe verkoop op de 
hoeve toe.  De stad moet dit actief promoten.  De directe verkoop op de hoeve 
vergt aanpassingen aan de hoeves vb: installatie van een automaat of een 
shelterruimte.  CD&V ondersteunt de directe verkoop op de hoeve. 

Bij de werken aan de N58 mag de oversteek voor landbouwvoertuigen, 
omwonenden, fietsers en recreanten niet in het gedrang komen.  Samen met de 
actoren wordt hier gezocht naar de beste oplossingen. 

 



Bezoekers én Believers in Wervik 

Wervik wordt nog steeds vereenzelvigd met tabak.  Ons tabaksverleden 
moeten we samen met de tabaksboeren meer in de kijker zetten:  

- de tabaksroute wordt zo ingericht dat ze langs minstens één 
tabaksboer passeert op het grondgebied van Wervik, 

- een educatief pakket rond tabak wordt op de tabaksboerderij(en) 
aangeboden,  

- via een film, of in het seizoen live te bezichtigen, wordt de teelt, de 
oogst en het belang van tabak voor Wervik belicht, 

- Er komt ook een vrije toegankelijke Tabaksast op het grondgebied 
van Wervik, 

Naast Tabak is ook ons Gallo-Romeins verleden zeer belangrijk.  Dit is op 
heden onderbelicht. Het tweejaarlijkse Gallo-Romeins weekend kan 
blijven rekenen op de volle ondersteuning van de stad, zowel financieel 
als logistiek.  Dankzij de vrijwilligers is er veel expertise. De Stad moet 
zoeken naar een manier om dit op een meer structurele wijze in de kijker 
te zetten.  Educatieve pakketten voor scholen of groepen zetten de 
karakteristieken van één der oudste nederzettingen in de kijker. 

Het Nationaal Tabaksmuseum blijft 
in Wervik.  Er moet in het museum 
ru imte z i jn om ook andere 
aspecten van ons historisch 
verleden te belichten.  Willen we 
een aantrekkelijk museum,  
dan moeten we het professioneel  
uitbaten.  Expertise in Tabak en 
in ons Gallo-Romeins verleden 
moeten verder uitgediept worden.  
Occassionele -  liefst interactieve - 
tentoonstellingen brengen. 

CD&V wil een integraal toerismebeleid.  Toeristen en bezoekers 
proberen we naar Wervik aan te trekken door een pakket aan te bieden.   
We maken een streekproductenkaart waar groepen kunnen langsgaan 
om interactief te degusteren of zelf de ambacht uit te proberen 
bijvoorbeeld :  
een pottenbakkerij, een brouwerij, de wijnteelt, patisserie, 
eetgelegenheden en horeca-bezoeken.  Een museumbezoek proberen we 
te koppelen aan een bezoek van één van deze Wervikse 
streekproducten.  

 



Ook het hoevetoerisme en de 
B&B’s nemen toe in Wervik.  Dit zijn 
vrijwel de enige mogelijkheden in 
Wervik om te verblijven en te 
overnachten.  Dit toerisme en onze 
horeca verdienen ook alle steun en 
promotie ikv het toeristisch beleid 
van Wervik. 

Belangrijk is dat bezoekers terecht komen in een nette en goed 
onderhouden stad.  De eerste indruk is belangrijk.  Voldoende kleur, 
geen stenen bloembakken maar fleurige bloemenpalen, bevlagging, 
modern straatmeubilair en een goede bewegwijzering zijn belangrijk.   

Eveneens is het onderhoud van de Stad en de wijken én het opkuizen van 
alle afval belangrijk om de indruk van onze bezoekers te beïnvloeden. 

De ronde punten willen we heraanleggen.  
Minstens één van de ronde punten wordt uitgerust 
met een baken dat zodanig opvallend is dat 
iedereen die hier passeert ook weet dat ze Wervik-
Geluwe passeren.  Een soort herkenningspunt / 
kunstwerk gekoppeld aan onze karakteristieken te 
m a k e n m e t t a b a k o f m e t o n s G a l l o -
Romeinsverleden. 

De archeologische opgravingen zijn zeer belangrijk voor Wervik.  
Naast ons efgoedcentrum moeten we al deze objecten alsook de plaats 
waar ze teruggevonden zijn, in kaart kunnen brengen én onze inwoners 
erover informeren.   

 



Duurzame en goed onderhouden buurten 

Dat het klimaat verandert voelden we deze zomer en nazomer voor het eerst 
heel sterk.  Veel reglementeringen ten spijt is de trend nog steeds niet gekeerd.  
In alle investeringen die de Stad doet moet de duurzaamheidstoets 
doorstaan.  De Stad koopt vooral producten van eigen bodem en makelij of 
fairtrade producten. 

Wind-, zonne- en warmte-energie-
projecten juichen wij toe.  Ze moeten 
evenwel realistisch zijn.  Een draagvlak 
voor dergelijke projecten is belangrijk.  
Burgerparticipatie is de stelregel in de 
projecten.    

In groenonderhoud wordt er een onderscheid gemaakt in het onderhoud van 
groen langs waardevolle natuurassen én het onderhoud van groen in wijken.   

➔ Het groen in wijken moet vaker en korter gesnoeid worden,  

➔ Het groen in waardevolle gebieden wordt beheerd ifv de biodiversiteit, 

De ronde punten willen we heraanleggen.  Minstens één van de ronde punten 
wordt uitgerust met een baken dat Wervik-Geluwe op de kaart zet.  Een soort 
herkenningspunt / kunstwerk gekoppeld aan onze karakteristieken zijnde 
tabak of ons Gallo-Romeins verleden. 

Sinds de acties door de burgerbeweging 
“Proper Wervik” zie je voor het eerst 
een verbetering van de netheid in 
Wervik.  Proper Wervik is een 
vrijwilligersorganisatie en verdient alle 
steun.  De stad zelf moet inzetten in 
een structurele afvalbrigade.  Een 
tewerks te l l i ngspro jec t kan h ie r 
uitgebouwd worden.  Netheid van de 
grachten en van het platteland verdient 
speciale aandacht.   

Begraafplaatsen worden beter onderhouden. Sinds enkele jaren is het 
verboden om pesticiden te gebruiken.  Dit laat zich voelen én dit brengt ook een 
mentaliteitsswitch teweeg.  De begraafplaatsen moeten worden aangepast van 
kiezel naar grasmatten die onderhouden worden.   Het algemeen onderhoud 
van de begraafplaats kan beter, vooral in Geluwe. Bomen moeten ten gepaste 
tijde gesnoeid worden.   In Wervik zijn er klachten van rondhangende jongeren 
én diefstal van gedenkplaten.  

 



Sensibilisatie is het sleutelwoord in duurzaamheidskwesties.  De bestaande 
milieu- en duurzaamheidsambtenaar is geschrapt in de Stad.  Op vandaag is 
niemand nog echt fulltime bezig met milieu, natuur, biodiversiteit, 
duurzaamheid vanuit het stadsbeleid.  Er wordt in verspreide slagorde gewerkt.  
CD&V wil dit keren én wil een deskundige natuur, milieu en duurzaamheid in de 
Stad, los van vergunningen.   

Onze groene assen (Reutelbeek, St.-
Jansbeek, geboortebossen, Balokken) 
moeten uitgebouwd worden met 
wandel- en fietspaden.  Er waren 
provinciaal subsidies voorhanden om 
gronden aan te kopen langs de groene 
assen.  Er is niets met deze subsidies 
gebeurd, ze zijn verloren gegaan. 

Een samenwerking met private eigenaars van bossen en waardevol groen moet 
structureel opgezet worden.  Bossen moeten opengesteld worden om de jeugd 
te laten ravotten.  

Handhaving in milieuzaken is in Wervik zo goed als onbestaande.  Dit is een 
hiaat en moet structureel aangepakt worden.  Zo is er ook nog steeds hinder 
vanuit Franse bedrijven, dit verdient een continue opvolging met de betrokken 
diensten van de provincie.  

 



Inspraak, dialoog en inburgering 

 
CD&V wil een 6-tal wijkcomités installeren 
die elk 2x per jaar samenkomen met een 
schepen en ambtenaar van buurten en 
wijken. Op deze manier is er een directe 
interactie met wat er leeft in de buurt en wat 
men wil opgelost zien.  Door in dialoog te 
gaan kunnen we elkaar versterken. 

Wie het goed heeft in zijn wijk en buurt is 
fier op zijn stad én zal het positief imago 
uitdragen.  

De buurtchecques kunnen leiden tot een 
buurtfeest of een wijkinitiatief waarbij een 

wijk of buurt samen wil werken aan een bepaald project.  Via een gemeentelijk 
reglement maken we een reglement op voor de buurtcheques. 

Elke vraag die de burger stelt aan de stad verdient een antwoord.  We horen al te 
vaak dat inwoners een vraag stellen en er niets meer van horen.  Dialoog én 
communicatie verhogen het draagvlak én het begrip. 

De openingsuren van het stadhuis worden geëvalueerd.  Nu is de snelbalie vaker 
open, maar je kunt er slechts een 
beperkt aantal handelingen doen.  
S t a d s d i e n s t e n m o e t e n z o 
toegankelijk mogelijk zijn.  Er is 
nog steeds een grote vraag om ook 
in Geluwe meer basisdiensten aan 
te bieden.  CD&V wil dat er in het 
dienstencentrum De Spie zitdagen 
van diensten van het stadhuis 
komen in samenwerking met de 
sociale diensten van het OCMW. 

In de volgende bestuursperiode zal 
de digitalisering echt opgang 
maken.  Een E-loket moet ervoor 
zorgen dat we als inwoner zo weinig 
mogelijk naar het stadhuis moeten komen.  Op vandaag blijft dit E-loket uit, dat is een 
jammere zaak, we willen dat hier een push komt !  Anderzijds zal er altijd een deel van 
de bevolking zijn die niet digitaal gaat.  Dit mag niet vergeten worden. 

Inburgering is belangrijk. Taal is de belangrijkste integrator.  De taallessen Nederlands 
zijn cruciaal.  Soms moeten mensen te lang wachten voor ze kunnen starten.  Als Stad 
moeten we bekijken hoe we nieuwkomers zo vlug mogelijk het Nederlands laten 
aanleren.   

Maar inburgering reikt verder dan enkel het leren van de taal.  Ook onze gewoontes, 
onze manier van leven moet door de nieuwkomers gekend zijn.  Bijvoorbeeld: wanneer 
zetten we vuilniszakken buiten, etc …  . 

Het is een verhaal van rechten en plichten.  De nieuwe inwoners moeten de kans 
krijgen in de gemeente om zich in te burgeren, hoe vlugger hoe liever.  Anderzijds 
moeten ze zich ook houden aan onze wetten en verplichtingen.   

 



De beste inburgering en integratietrajecten zijn deze die vanuit de buurt ondersteund 
zijn én die gebeuren samen met Wervikse vrijwilligers die de nieuwelingen 
begeleiden.  Ook de toegang tot het verenigingsleven is hierin zeer belangrijk.  De 
taalcafés gaan nu door in de wijk ’t Park.  We moeten de taalontmoetingen 
intensifiëren. 

Wilt u échte verandering en vooruitgang in Wervik-Geluwe, 
kies dan samen met ons voor de nieuwe weg vooruit ! 

 


