
 

Bestuur van de hangende projecten 

project beloofd in 2014 … klaar tegen … 20241 

We zijn vandaag “blij” collega’s … blij want de legislatuur is bijna gedaan !  En ik denk dat er nog anderen blij 

zijn hierom. 

Want uitgerekend nu, nog geen jaar voor de verkiezingen, na 5jaar beleid, nu pas slaagt het bestuur erin om 

de kostprijs én de timing van de aangekondigde projecten op punt te zetten.   

Alleen collega’s, u hebt zich waarschijnlijk vergist van legislatuur … wie deze begroting doorneemt stelt vast 

dat na een legislatuur van 6jaar … de projecten beloofd in 2014  pas zullen gerealiseerd zijn tegen … 2024. 

2024 is het einde van de volgende legislatuur.  Ik dacht eerlijk gezegd collega’s, dat dit een vervroegde 

aprilgrap was …. Maar jammer, het is bittere ernst.     

In de laatste begroting van deze legislatuur, budget 2018, voelen we dat jullie proberen te redden wat er te 

redden valt … dit om de imagoschade te beperken :  

 De 1e steenlegging van OC Geluwe wordt nu opnieuw beloofd,  

in de begroting 2015 stond nochtans dat het OC ging af zijn tegen eind 2018 …,  

 Jullie hopen dat Ter Hand zal afgewerkt zijn,  

kostprijs is gestegen tot 750.000 € ipv de geraamde 400.000€, jammer genoeg is de grootte 

niet in dezelfde grootte-orde gestegen, 

 Het OC Kruiseke is in gebruik maar is nog niet afgewerkt,    

één jaar na de opening zijn er werken bezig voor een betere akoestiek én zijn de 

omgevingswerken rond het OC nog steeds niet aangevat, dit zal klaar zijn tegen … 2020. 

Wie hier niet blij om zal zijn, collega’s, dat is de kiezer.  De inwoners van Wervik-Geluwe aanhoorden sinds 

2014 de vele beloftes.  Alle projecten die in 2014 werden aangekondigd in de begroting blijken allemaal 

onderschat én onderraamd :   

Heraanleg Witte Poorte Geluwe, D’ Arke Wervik, Vernieuwing Stationsomgeving Wervik,  

Bouw OC Geluwe ging klaar zijn in 2018 (budget 2015), Oosthove verfraaien,  

nieuw OC Ter Hand, Heraanleg Steenakker, Werken Maagdebeek (Lindehofstraat),  

bouw Stadsateliers, bouw nieuwe brandweerkazerne, … . 

Jaar na jaar, elke begroting opnieuw, beweerde deze Sp.a – N-va – VLD - coalitie zonder blozen dat de 

cijfers en intenties correct en realistisch waren … Onze oproep tot realiteitszin werd in de wind geslagen.    

Dat het jaar na jaar verkeerd ingeschatte beloftes waren, collega’s, zult u nu toch niet meer kunnen 

ontkennen.  We hebben een lijstje gemaakt van de grootste schuivers (zie hieronder). 

Dit is de legislatuur van de hangende werken:  project beloofd in 2014, klaar tegen … 2024.  
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 OPM : Deze tekst is in spreektaal geschreven 



 

Naast het verschuiven van de projecten naar de volgende legislatuur vallen nog 2 andere zaken op :  

 

1/ een berg CASH-geld 

We zitten op een berg cash – 7,8 miljoen € cash in 2017 … (vgl met 2014: 2,4 milj € - p.7). Geld dat elk jaar 

opgepot wordt, want op het terrein beweegt er niets.   

Het geld dat voorzien was om de investeringen te betalen blijft jaar na jaar op de spaarboek staan, want de 

projecten komen niet van de grond.  In 2016, halfweg de legislatuur waren de rentestanden zeer zeer zeer 

gunstig.  Maar er werd 0€ lening opgenomen.  In 2018, leningen zijn nog steeds laag, geen lening nodig. 

 

2/ alle projecten worden nu plots duurder  

 

De laatste vaststelling is dat de kostprijs van alle projecten nu, eind 2017, bijgesteld wordt in de hoogte.   

De kostprijs van de projecten stijgt spectaculair !  Sommige verdubbelen of ver-driedubben zelfs.   

 

We hebben de budgetwijziging MJP in 2015 (GR 24 nov 2015 – amper 2 jaar geleden - erbij genomen.   

De geraamde prijs van toen hebben we vergeleken met de nieuwe raming in deze budgetwijziging MJP 2017.     

Hoe langer het duurt tegen dat een project van de grond komt, hoe hoger de prijs.   En we hebben een lijstje 

van de grootste stijgers gemaakt : 

 

 
 

 

     

 

  
 Grootste 

stijgers       
 

 

  

 

    

Geraamd  
MJP-wijziging 2015 

budget 2016 

Geraamd  
MJP-wijziging 2017 

budget 2018  
 

 

1.  Steenakker   857.000 € 2.701.500 € 
 

 

2.  Home Gryzon   205.000 € 631.000 € 
 

 

3.  Oosthove   1.252.000 € 2.500.000 € 
 

 

4.  Ter Hand   400.000 € 750.000 € 
 

 

5. 
 Depot 

stadsdiensten   3.864.000 € 5.275.100 € 
 

  

 

      

 

Opm:  

Dit is de te betalen kost voor het project, subsidies zijn niet in mindering gebracht. 

Opgemaakt door zelf de bundels eind 2015 en eind 2017 te vergelijken, er zit exact 2jaar tussen. 

 

 

 

 



Collega’s,  

Dat projecten vertraagd worden, u zal er wel een uitleg voor hebben, maar dat die projecten dan ook  plots 

zoveel duurder geworden … dat is toch onbegrijpelijke en onaanvaardbaar.   

Het is niet goed om met de klak te slaan naar wat het kost en enkel een startbudget op te nemen. Het is niet 

goed om basis hiervan grootse aankondigingen te doen over het zoveelste project en zo verwachtingen te 

creëren bij de inwoners. 

De inwoners van Wervik willen een realistisch en eerlijk beleid, collega’s, de kiezer verdient dat !    

Straks zijn er opnieuw verkiezingen, maar een groot deel van het budget 2019-2024 is al bestemd.   

Wat met het te verwachten nieuw beleid ? Zal er nog geld zijn ?  

 Een zwembad van 8 miljoen € moet er nog bij ? 

 Wat met de verwachtingen naar een nieuwe turnzaal ? 1,5 miljoen € ? 

 Wat met andere verzuchtingen zoals de heraanleg van straten, fiets- en voetpaden ? 

Als het nu niet gelukt is door deze ploeg om correct een eerlijk te budgetteren en te communiceren,  

wat is de garantie dat het dit de volgende jaren dan wel zal lukken ? 

De legislatuur van de aangekondigde en hangende werken, collega’s ik zou er niet fier op zijn. 

 

Cijfers  Grootste Schuivers       

      
 MJP-wijziging 2015 

budget 2016 
MJP-wijziging 2017 

budget 2018  

1. Witte Poorte    2015 - 2018  2017 - 2020 

2. Mobiliteitsplan Quick-Scan    2015  2018 - 2019 

3. depot en brandweer    2016 - 2019  2020 - 2022 

4. d' arke    2016 - 2018  2020 - 2021 

5. 
Schoolomgeving Grauwe 
Zustersstr    2016 2020 

6.  Oosthove    2016 - 2019  2019 - 2020 

7.  Steenakker    2016 - 2019  2019 - 2020 

 
     

De evolutie van de schuld in het Meerjarenplan van Wervik, ten gevolge van opeenvolgende wijzigingen 
van het MJP. Dit toont de verschuiving van de projecten van periode 2017-2019  

naar de periode 2020 en verdere (niet meer te zien).   
Evolutie schuld stad Wervik - MJP 2014 - 2019   

                  

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2015 BW 1 15 092 461 16 918 376 19 060 788 21 333 582 25 410 182 28 329 446   

2015 BW 2 15 092 330 13 539 729 13 803 534 14 603 370 18 938 703 21 828 771   

2015 BW 3 15 092 331 13 539 730 16 097 219 18 735 357 23 624 804 26 424 228   

2016 BW 1 15 092 461 13 502 938 15 099 373 18 111 592 20 997 724 24 088 153   

2016 BW 2 15 056 500 13 467 108 12 063 543 14 699 108 21 731 684 24 631 986 25 581 197 

2017 BW 1 15 056 500 13 467 108 12 063 543 14 698 929 20 221 463 24 749 320 27 188 394 

 
BW 2 15 092 332 13 539 731 12 166 103 14 832 629 13 886 991 17 035 378 24 584 228 



 


