
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. 

 


