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Beleid voeren doe je niet met slogans, maar 
met een toekomstvisie ten dienste van de 
bevolking. Vanuit deze visie proberen onze 
fracties zowel binnen het OCMW- als de ge-
meenteraad steeds gefundeerde bijdragen te 

leveren. Het politieke spel is ondergeschikt aan 
het algemeen belang.  CD&V heeft, als grootste 
partij, de taak om de stem van de inwoners van 
Wervik – Geluwe te verdedigen. 

Vooruit met Wervik

BOUWEN AAN
DE TOEKOMST



4

Bouwen aan onze stad

Investeren in: 
- voldoende betaalbare woningen, 
- de heraanleg van straten, fietspaden en 
het onderhoud ervan,
- onze verenigingen door hen lokalen 
én een financieel duwtje te geven,

In de vorige editie hadden we het 
uitgebreid over de verenigingen.  In 
dit krantje zullen we het hebben over 
de betaalbare woningen in Wervik en 
Geluwe.

Bouwen aan verjonging!
Hoe vaak horen we niet: “we willen in 
Wervik blijven maar we vinden geen 
betaalbare bouwgrond of  huurwoning”.  
Jonge gezinnen aantrekken is zeer 
belangrijk voor onze stad en zijn imago. 
Hoe meer jonge gezinnen, hoe meer er 
gewinkeld wordt, hoe meer kinderen 
naar school gaan, hoe bloeiender het 
verenigingsleven. Hoe meer inwoners, 
hoe meer er opnieuw kan geïnvesteerd 
worden in allerhande.  Investeren in 
onze stad is investeren in jongeren! 

Gemeentelijke Premies ?
Vanaf  januari 2015 wordt de Vlaamse 
woonbonus volledig hervormd.  Een 
belangrijk moment om de gemeente-
lijke reglementen te evalueren én om ze 
aan te passen.  Veel gezinnen die een 
premie aanvragen vallen uit de boot. 
De beperkingen in de reglementen van 
Wervik zijn vooral de hoogte van het 
Kadastraal Inkomen én de grenzen van 
het inkomen. 

CD&V dringt erop aan dat 
deze reglementen snel her-

zien worden om jonge gezin-
nen zuurstof te geven om te 
investeren in een woning in 
Wervik.

Bouwgrond op komst – in-
schrijven op de lijst !
Langs de Hellestraat zijn de eerste 8 
loten verkocht en rijzen de woningen 
stilaan uit de grond.  Waar hier vroeger 
gevoetbald werd, zal de stad een wijk 
ontwikkelen.  De wijk zal uitgaan van 
duurzame principes, wie meer info wil 
kan terecht bij de dienst wonen van de 
stad Wervik – 056/30 01 01

 

Privé - verkavelingen
Ook de privé draagt zijn steentje bij.  
In Geluwe zijn er 2 nieuwe wijken in 
aanbouw via private verkavelaars.  In 
’t Stroomke koos men voor de straat-
naam:  Stroomkemolen.
In de Witte Poort – verkaveling 
Zuidkant – is de straatnaam nog niet 
definitief.  

Bouwen voor bejaarden
In de voorbije legislatuur met CD&V 
werden talrijke aangepaste woningen 
voor bejaarden gebouwd.  Denk maar 
aan: de St. Jansstraat, het Volderspand, 
woningen in de Koestraat, Ter Dra-
piers in Wervik, Ten Gaver en Ten 
Kanter, Kapittelplein (Kleine Wervik-
straat) in Geluwe.

Huurprijzen stijgen
Doordat bouwen ook voor het 
OCMW steeds duurder wordt, stijgen 
de huurprijzen ook van de bejaarden-
woningen. Voor jongeren en voor 
bejaarden wordt het door de stijgende 
kosten van huisvesting, energie én 
voeding steeds moeilijker om de eind-
jes aan elkaar te knopen.  

CD&V stelt evenwel vast dat de laat-

Een nette stad met veel faciliteiten maakt uw stad aantrekkelijk 
voor jong en oud.  In Wervik hebben wij heel wat troeven: scholen, 
trein, winkels, veel verenigingen, de mooie Leie, het rustige platte-
land, de Reutelbeek, rusthuizen én nog zoveel meer.  Om als stad 
aantrekkelijk te blijven is het belangrijk om te investeren in de 
toekomst en in onze inwoners.

Tussen de Ooststraat én de Loskaaistraat 
komen er loten bouwgrond, ontwikkeld 

door de West-Vlaamse intercommunale = 
WVI.  De WVI is nu al een 3-tal jaar eige-
naar van de gronden. CD&V dringt erop 
aan dat deze gronden ook vlug ontwik-

keld worden want jonge mensen zitten te 
wachten op bouwgrond in Wervik. 

Verkaveling Loskaaistraat



5

Wissel binnen
de OCMW-fractie
Lien Vandamme heeft eind 2014 als 
OCMW- raadslid haar ontslag aangeboden. 
Haar promotie tot directeur van het Woon-
zorgcentrum in Westrozebeke zorgt dat 
voor haar de combinatie werk, privé en po-
litiek niet langer haalbaar is. Lien bouwde 
in al de jaren als CD&V-raadslid, schepen,  
OCMW-voorzitter en nu fractieleider in 
de OCMW-raad heel wat ervaring op.  We 
zijn Lien dankbaar voor haar inzet voor de 
partij en wensen haar veel succes toe met 
haar nieuwe job.  

Kristof  Vandamme is de opvolger in 
de OMCW-raad.  Hij heeft als jonge gast 
binnen onze partijwerking een construc-
tieve inbreng. De taak van fractieleider in 
de OCMW-raad wordt overgenomen door 
Els Scheirlynck. Els en Kristof  zullen de 
kleuren van CD&V in de OCMW-raad 
verdedigen samen met Greta Degroote en 
Dany Verhaeghe. Veel succes! Met deze 
wissel in het OCMW bouwt CD&V verder 
aan de sociale toekomst van onze Stad.  

Bouwen aan onze stad

Godtschalckwijk: 10-jarenplan !
De 20 bejaardenwoningen dateren 
uit de periode kort na de oorlog. 
Het huidige bestuur kiest voor 
de renovatie van deze woningen 
met eigen personeel.  Ze voorzien 
40.000€ per woning zonder perso-
neelskost inbegrepen.  Dit wordt 
een 10-jarenplan.  
De lezer zal begrijpen dat het zin-
loos is om deze zeer kleine wonin-
gen te willen renoveren naar de normen die nu gelden.  Altijd zullen er gebreken 
blijven die niet kunnen weggewerkt worden.  En zinloos werk laten uitvoeren 
door eigen personeel is nefast voor de motivatie.
Wij, de CD&V, waren gewonnen voor een volledige moderne, nieuwbouw 
met alle comfort die heden vereist wordt.  Voor hetzelfde geld had men 
gesubsidieerde nieuwe woningen kunnen bouwen.  Een gemiste kans.

Wensen 2015
Samen pakken we de 
toekomst vast!
Via deze weg wens ik namens het CD&V-bestuur en de 12 CD&V-mandatarissen 
alle inwoners van Wervik – Geluwe een vreugdevol 2015 toe.  “Vooruit met Wer-
vik” Dat is onze persoonlijke wens voor 2015 vooral in het belang van de Wer-
vikse- Geluwse bevolking.  U kunt op ons rekenen.

Namens het Bestuur,
Yves Obin

0475/60 04 96
obin.yves1@gmail.com

ste tijd een aantal kandidaat-huurders 
van een OCMW-bejaardenwoning 
afhaken omdat ZELFS de huur van 
een sociale OCMW-woning voor hen 
niet-betaalbaar is.

Inderdaad wanneer men tot 469€ 
per maand huur moet betalen voor 
een sociale OCMW-woning met een 
inkomen van minder dan 1.000 € per 
maand dan is dit een onhaalbare kaart.  

Huurtoelage voor lage inkomens
CD&V stelde in de OCMW-raad voor 
om een huurtoelage te voorzien voor 
medeburgers met een laag inkomen.  
Wij vinden dat iedereen ongeacht zijn 
inkomen, hoe gering ook, het recht 
heeft op een behoorlijke huisvesting 
inzonderheid een sociale huurwoning 
van het OCMW.  Deze huurtoelage 
moet er zijn de ganse duur van de be-
woning of  tot betrokken huurder over 
voldoende groot inkomen beschikt.  

Wij hopen dan ook dat de 3 partijen 
uit de meerderheid zo vlug mogelijk 
werk maken van dit reglement zodat 
we de inwoners die het al zo moeilijk 
hebben in onze duurder wordende 
maatschappij aan gepaste huisvesting 
te helpen.

In de Kleine Wervikstraat worden de 
bejaardenwoningen weldra in gebruik 
genomen. De straatnaam zal zijn: het 

Kapittelplein.
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WISSEL in de OCMW-raad
BEDANKT,  Lien en WELKOM, Kristof
Lien is deze zomer directeur geworden in een woonzorgcentrum. 
De combinatie werk, gezin met jonge kinderen en een politiek 
mandaat in de OCMW-raad zijn zwaar.  Vanaf 2015 geeft Lien de 
fakkel in de OCMW-raad door aan Kristof Vandamme.  

Lien Vandamme
Ik nam in 2000 voor het eerst deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik was drie 
jaar gemeenteraadslid toen ik in 2003 Johan 
Mahieu opvolgde als schepen van o.a. jeugd, 
milieu en ontwikkelingswerking.  Samen 
met het schepencollege werkte ik mee aan 
de realisatie van:  het JOC, de heraanleg van 
het park te Geluwe, uitbouw van het lokaal 
overleg kinderopvang, de inrichting van de 
wijkspeelpleintjes, …  .
Na de verkiezingen van 2006 koos ik 
bewust om een mandaat op te nemen in de 
OCMW-raad van Wervik. Dit vanuit mijn 
sociale interesse en omdat dit nauw aanleunt 
bij mijn beroepsloopbaan.    
2010 was een belangrijk moment want toen 
werd ik in opvolging van Dany Verhaeghe, 
OCMW-Voorzitter én Schepen van sociale 
zaken van onze Stad. Samen met de 

collega’s en de medewerkers konden we heel 
wat sociale zaken realiseren.  Na de verkie-
zingen van 2012 koos ik opnieuw bewust 
voor de OCMW-raad.
Deze zomer, in juli 2014, kreeg ik de kans 
om op mijn werk de functie van directeur 
van het woonzorgcentrum op te nemen.  
Deze verantwoordelijkheid, samen met de 
zorg voor mijn gezin met twee opgroeiende 
jongens maakt dat ik, weliswaar met pijn in 
het hart, keuzes moet maken.  Een engage-
ment in de OCMW-raad is meer dan louter 
en alleen aanwezig zijn op de maandelijkse 
raad.  Er zijn tal van comités, stuurgroep, 
voorbereidingen, aanwezig zijn bij de men-
sen zelf, … . Ik wens mijn mandaat dan ook 
door te geven aan iemand die wel 100% tijd 
heeft én zich zal inzetten in onze stad voor 
meer sociaal beleid. 
Ik vind het zeer belangrijk dat we als 
OCMW steeds het welzijn van de mensen 
zelf  voorop stellen en de mensen kan-
sen geven.  Ik wil dit meegeven aan mijn 
opvolger:  Solidariteit is  het sleutelwoord 
om mensen te helpen die het sociaal en 
financieel moeilijk hebben in onze stad. 
Tot slot wil ik nog iedereen bedanken die 
mij steeds heeft gesteund. De kiezers, de  
bemoedigende woorden van kennissen, 
vrienden en familie en de steun van mijn 
echtgenoot. De leden van  CD&V-Wervik 
die mij het vertrouwen hebben gegeven 
om de visie van de partij in de praktijk te 
brengen.  

Kristof Vandamme
Kristof  Vandamme is 35 jaar, gehuwd met 
Evelien en papa van Douwe (7jaar) en Fran 
(5jaar).
Hij is postbode van beroep én in zijn 
vrije tijd is hij gepassioneerd afstandslo-
per.  Kristof  is lid van Athleoo Wervik én 
medeorganisator van Dwars door Wervik.  
Andere hobby’s zijn lezen en quiz’en. Hij is 
ook medeorganisator van de Quiz in januari 
in Oosthove voor een goede doel. 
Kristof  stond op de lijst in 2012 en kiest 
bewust voor het OCMW want het sociaal 
beleid ligt hem nauw aan het hart. Ook 
in zijn werk als postbode komt hij bij veel 
mensen. Dit dagelijkse contact zorgt dat hij 
dicht bij de mensen staat én zo ook hoort 
wat de noden of  problemen zijn. Hij zal in 
de bres springen voor wie het moeilijk heeft 
of  voor al wie steun nodig heeft.  

“Als nieuw raadslid zal 
ik eerst mijn weg moeten 

zoeken binnen het 
OCMW-gebeuren, waarvoor ik 

zeker de steun van mijn collega’s 
in de fractie zal krijgen. Ik zal 
dossiers, waar nodig, kritisch 

bekijken, maar ook 
constructief 

helpen zoeken naar 
oplossingen.“

Wijn proeven
JONGCD&V kreeg er niet genoeg van én op 10 
november organiseerden zij een Wijndegustatie-
avond waar je maar liefst 18 wijnen kon proeven 
met een goede uitleg van Frank Deceuninck.  
Geen geheimen meer over wijnen nu !  

Contact JONGCD&V – Michiel Claeys 
michielclaeys_wervik@hotmail.com.


