
 
 

Wervik, 5 oktober 2015 
 
Geachte voorzitter van de gemeenteraad, 
Geachte secretaris, 
 
Graag had ik op de gemeenteraad van 6 oktober onderstaande vraag gesteld aan de 
schepen van mobiliteit en cultuur. 
 
 
Onderwerp :  Herinrichting Oosthove en betrokkenheid van de buurt 
 
Mijnheer de schepen, 
 
U en uw bestuur beslisten om alle culturele activiteiten en events van Wervik op het 
stadsdomein Oosthove te centraliseren. Daarnaast kondigde u een heraanleg aan van de 
omgeving van het openbaar domein (de parking, de schoolomgeving, de Speiestraat, de 
Grauwe Zustersstraat én de kruising aan de toegangspunt van Oosthove, …).  Het 
mobiliteitsaspect is in dit cultureel dossier minstens even belangrijk. 
 
Ondertussen konden alle verenigingen van Wervik op een vergadering in december 2014 én 
de gemeenteraadsleden voor de zomer 2015 kennisnemen van de plannen.   
Als CD&V hebben wij toen de vraag gesteld om een info-vergadering met de buurt te 
organiseren.  Er werd hier positief op geantwoord, maar in de praktijk kwam hier niets van 
terecht.     
 
Elke week gaan er events door in Oosthove, dat is zeer positief, maar vaak zijn er problemen 
met parking en met mobiliteit.  Een nog intenser gebruik in de toekomst zal een grote invloed 
hebben op de draagkracht van de kleine én smalle straten in de omgeving van Oosthove.  
Vergeet niet dat de woondruk en parkeerdruk hier al sterk is gestegen de laatste jaren door 
de komst van steeds meer appartementen in het centrum.  Ik  begrijp dan ook niet dat het 
stadsbestuur het debat met de bewoners zelf niet is aangegaan in dit belangrijk dossier.   
 
Op 19 oktober wordt er een infomoment voorzien voor ALLE inwoners van Wervik.  Plots is 
het beslist beleid ! Ik betreur dat het aspect mobiliteit en leefbaarheid van de buurt niet 
bediscussieerd is met de buurt zelf.  Ik zou dan ook willen vragen om hier uw beloftes na te 
komen én om nog voor 19oktober een inspraakvergadering te organiseren met de buurt en 
de inwoners van de straten op en rond Oosthove en het Centrum van de Stad. 
  
 
Met vriendelijke groeten,  
                        
 
                                                        
Bercy Slegers 
CD&V - Gemeenteraadslid 
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