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iedereen inbegrepen

Facelift voor 
recyclageparken

Jean-Pierre Depuydt is gemeenteraadslid voor CD&V maar ook lid van 
het directiecomité van Mirom, de afvalintercommunale voor de regio 
Menen, Wervik én Wevelgem.  MIROM baat voor Wervik de container-
parken uit.  Jean-Pierre volgt dan ook voor de Stad Wervik en voor 
CD&V het reilen en zeilen van nabij op in deze intercommunale. 

DIFTAR
De invoering van het DIFTAR-systeem 
is een zeer belangrijke verandering in het 
containerparksysteem. DIFTAR  staat 
voor gedifferentieerde tarifering. In 
bepaalde gevallen wordt een kostprijs 
aangerekend bij de aanvoer van afval naar 
het recyclagepark.  
Het principe van het DIFTAR – systeem 
is het volgende:“Een modaal gezin, met 
een normaal consumptiegedrag, zal in de 
toekomst bijna gratis het recyclagepark 
kunnen gebruiken. Wat de fractie brand-
baar afval betreft, zijn we vanuit Vlaande-

ren verplicht om hiervoor vanaf  de eerste 
kilo een retributie te vragen.”

Aanpassingswerken op de parken
Alle parken krijgen niet alleen nieuwe 
weegbruggen en slagbomen maar ook een 
volledig nieuw kleedje.  In geheel Vlaan-
deren wordt dit principe de “vervuiler 
betaalt” toegepast op de parken. Als we 
afvaltoerisme vanuit andere gemeenten 
willen vermijden dan is het invoeren van 
dit principe een must.  Vanuit Vlaande-
ren werden we ook gestimuleerd door 
subsidies om de parken met DIFTAR in 

te richten. En voor het milieu is dit ook 
een goede zaak gezien we nog meer gaan 
sorteren en bewust gaan aankopen.

Controle bij de toegang van het 
park
Vanaf  nu kun je enkel op het container-
park mits het voorleggen van de identi-
teitskaart, dat wil zeggen dat enkel regle-
mentair ingeschreven inwoners toegang 
hebben tot de parken.
Voortaan zullen ook KMO’s en zelfstan-
dige niet meer naar Menen moeten rijden 
maar kunnen ze op het park in Wervik 
zelf  terecht tegen het KMO-tarief. 

Vanaf 23 juni is het recyclage-
park opnieuw toegankelijk voor 
het publiek. Later op het jaar 
zal ook het recyclagepark van 
Geluwe worden omgebouwd.



Eerste stap = voorontwerp Ter 
Beke
Iedereen die Ter Beke kent zal beamen 
dat het huidige gebouw niet meer 
voldoet aan de hedendaagse normen. 
De kamers zijn te klein en beschikken 
niet over een eigen sanitair. Er zijn ook 
te weinig gemeenschappelijke ruimtes 
waar men elkaar kan ontmoeten. Vele 
mensen vonden er doorheen de  jaren 
een thuis omringd door de warme zor-
gen van de medewerkers. Maar het is 
echt wel tijd dat het woonzorgcentrum 
vernieuwd wordt. Ouderen verdienen 
een aangepaste en moderne huisvesting. 

Hedendaagse normen
In de nieuwbouw van het Ter Beke 
komen 75 woongelegenheden met een 
eigen sanitair waaronder een douche 
op de kamer. We anticiperen op de 

toekomst en bouwen 4 extra kamers die 
we wensen in te richten voor kortver-
blijf.  Vooraan komt een mooie ruime 
cafetaria waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en op de verdiepen mooie 
“leeflivings” met prachtig zicht op het 
kerkplein en op de Beselarestraat. 

“Met de realisatie van dit project heb-
ben wij dan binnen het OCMW van 
Wervik 2 moderne woonzorgcentra die 
voldoen aan alle hedendaagse comfort 
en vereisten. We kunnen er een mooie 
en gezellige thuis bieden aan 180 ou-
deren.”, aldus OCMW voorzitster Lien 
Vandamme.  

Terwijl de nieuwbouw van het 
rusthuis van het Pardoen in 
Wervik in een eindfase is, keur-
de de OCMW - raad onlangs het 
voorontwerp van de plannen 
voor het nieuwe woonzorgcen-
trum Ter Beke in Geluwe goed.
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Zorg voor iedereen in Wervik én Geluwe

Op de foto: OCMW-voorzitter Lien Van-
damme én OCMW-raadsleden Greta De-
groote én An Ghesquiere aan het rusthuis 
Ter Beke te Geluwe.

BRANDWEERHERVORMING Ook voor brandweer      Wervik en brandweer Geluwe

In Brussel is er in 2009 een politiek akkoord gesloten over de 
brandweerhervorming. Werkt de brandweer dan niet goed dat 
deze moet hervormd worden? 

Wees gerust, wij vinden dat de brand-
weer nog steeds hoge kwalitatieve 
hulpverlening aanbiedt. Door te hervor-
men wil de overheid vooral een betere 
en efficiëntere inzet van middelen en 
materiaal.

Brandweerzone Westhoek
Door deze hervorming wordt de brand-
weer opgenomen in een grotere zone, 
voor ons is dit zone Westhoek, lopende 
van Wervik tot aan de Panne. Een nieuw 
begrip is ingevoerd: de “Snelst Adequate 
Hulp”.  Niet meer de territoriaal bevoeg-

de brandweer, van de eigen gemeente, 
komt ter plaatse zoals steeds het geval 
was,  maar de brandweer die het snelst 
ter plaatse kan zijn met de nodige man-
schappen en materiaal. 

Samensmelting korpsen Wer-
vik – Geluwe
En helaas hier wringt het schoentje voor 
Wervik en Geluwe. Door de geografi-
sche ligging van beide kazernes zal een 
deel van groot- Wervik bediend worden 
door naburige brandweerkorpsen. We 
zien ons genoodzaakt in Wervik om de 

brandweer samen te smelten tot 1 korps.  

1 korps = 1 kazerne ?
Nu zijn we samengesmolten maar blijven 
we verder werken vanuit twee kazernes.  
Om aan de normen van de brandweer-
hervorming te voldoen is dit niet meer 
voldoende op vandaag.  



De aanleg van een gescheiden riole-
ringsstelsel is voor de meeste gemeen-
ten financieel niet te dragen. Vandaar 
dat werken soms langer op zich laten 
wachten totdat de subsidies zijn toege-
kend door de hogere overheid.  Dankzij 
Vlaams Minister van Openbare Werken 
Hilde Crevits kon Wervik de subsidie-
dossiers van de Centrumstraten én van 
de Schoolomgeving in Geluwe goed-
gekeurd krijgen!  Deze zijn nu in volle 
uitvoering.
Wegenwerken zijn, vooral in centrum-
straten, steeds een complex gebeuren 
waar vele actoren in meespelen.  De co-
ordinatie tussen de nutsvoorzieningsbe-
drijven, en de verschillende aannemers 
vergen ook veel voorbereidingen.

Bij wegenwerken wordt er op 
veel geduld gerekend.
Bij werken in je straat word je als 

inwoner geconfronteerd met allerlei 
ongemakken die het dagdagelijks leven 
bemoeilijken en waarvan je elke dag 
hoopt dat ze rap voorbij zijn. 
Als middenstander of  handelaar 
komt daarboven dat je inkomen ervan 
afhangt en de bereikbaarheid van uw 
winkel in het gedrang komt door de 
werken. 
Vanuit mijn persoonlijke ervaring 
van jaren terug bij de werken aan de 
Kruisekestraat,  waarbij de heraanleg 
en de aanleg van rondpunten werden 
gespreid over een tijdspanne van om en 
bij zeven jaar, besef  ik maar al te goed 

waarmee je als bewoners en omwonen-
de, maar  ook als handelszaak gecon-
fronteerd wordt. Daarbij kom je vlug 
tot de vaststelling dat communicatie en 
signalisatie belangrijke zaken zijn om de 
“miserie” een beetje te verzachten. 

Communicatie, voor en 
tijdens de werken
Als CD&V vinden we het een absolute 
noodzaak dat er zowel voor of  tijdens 
de werken  goed gecommuniceerd 
wordt met de burger omtrent de aanpak 
en het verloop van de werken.

Lees verder op p. 8

Waar men gaat langs Vlaamse 
wegen komt men wegenwerken 
tegen. Kritische commentaren 
zouden wel eens durven bewe-
ren dat dit normaal is in het laat-
ste jaar voor de verkiezingen.
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Ook voor brandweer      Wervik en brandweer Geluwe

Fysisch moeten de manschappen vanuit 
éénzelfde locatie en kazerne kunnen 
vertrekken. 
Binnen de twee korpsen is er consensus 
om ook fysisch tot 1 groot brandweer-
korps samen te smelten. 

Een aantal problemen komen natuurlijk 
hierbij naar boven. Waar moet de nieuwe 
kazerne ingepland worden? Vanuit een 
risicoanalyse zullen verschillende mo-
gelijke locaties aangeduid worden. Een 
tweede en niet onbelangrijk probleem 
zal de kostprijs zijn van dit project. Na 
informeren bij andere al gerealiseerde 
projecten komen we aan een bouwprijs 
van ongeveer 1 miljoen euro. 

Toekomst
We zijn als CD&V-groot Wervik ervan 
overtuigd dat deze investering zeker 
de moeite waard is, en dat een nieuwe 
kazerne moet gebouwd worden. Als we 
verder doen zoals we nu doen, dan dreigt 
onze eigenste brandweer van Wervik 
nog weinig redenen van bestaan te heb-
ben.  Korpsen vanuit Menen zullen op 
ons grondgebied komen blussen.  En 
aangezien we in Wervik en Geluwe veel 
gemotiveerde brandweermannen hebben 
zou dit zeer jammer zijn.

Samen met de leiding van de brandweer, 
in overleg met de Zone willen wij dit 
project zo snel mogelijk realiseren, en 
moeten we op zoek naar de nodige fi-

nanciering. Wervik moet blijven beschik-
ken over een eigen brandweerdienst, die 
met goed materiaal en de nodige exper-
tise ter beschikking staat van de eigen, 
Wervikse bevolking, zowel in Wervik, 
Geluwe, Kruiseke, Terhand,…

Bercy Slegers en Tom Durnez in de brand-
weerkazerne

Wegenwerken: een noodzaak !

Yves Obin bij de wegenwerken in Wervik



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

8

Vervolg van p. 5

Even belangrijk is ook dat de burger 
weg weet mijn zijn individuele vragen.  
Daarom is het goed dat de stad telkens 
weer bewonersvergaderingen organi-
seert vooraleer de werken aanvatten.  
De nieuwsflash is ook ingevoerd, hier-
mee worden de inwoners geïnformeerd 
over de stand van zaken van de werken 
als ze er midden in zitten.  

Signalisatie is meer dan het 
verkeer omleiden
Een goed uitwerkte signalisatie van 
de omleidingen is van uiterst belang 
om de mobiliteit in de omgeving  van 
wegenwerken zo weinig mogelijk extra 
te belasten.
Naast het aanduiden van omleidingen is 
een juiste weergave van de bereikbaar-
heid van belang ook voor de bedrijven 
en handelszaken. Dit vergt veel opvol-
ging, evaluatie en vooral flexibiliteit, van 
alle betrokken actoren die instaan voor 
de mobiliteit.

Als beleidspartij zijn we overtuigd dat 
de aandacht voor de een goede weder-
zijdse communicatie met de burger  en 
signalisatie van belang is om het leed bij 
wegenwerken te verzachten.

Wegenwerken: 
een noodzaak ! Wooninfobeurs in Wervik :

informeren en adviseren!
Op 12 mei werd de eerste wooninfo-
beurs in Wervik georganiseerd.  Dat 
was meteen een schot in de roos voor 
de inwoners van Wervik-Geluwe die 
op zoek zijn naar informatie rond 
huisvesting, premies, inbraakpreventie, 
huuradvies, fiscale maatregelen, sociale 
huisvesting, energieverbruik en duur-
zaam bouwen, …Door het organiseren 
van deze wooninfobeurs konden we 
alle informatie op één plaats en tijdstip 
bundelen en ter beschikking stellen 
aan het publiek.  Zeker voor herhaling 
vatbaar!

Een eigen huis, een plek on-
der de zon …
Betaalbare en kwaliteitsvolle wonin-
gen aanbieden, dat is de leidraad van 
het woonbeleid van schepen Hendrik 
Ingelbeen (CD&V).  Naast de ingrepen 
om de kwaliteit op de bestaande wo-
ningmarkt te verbeteren wordt gewerkt 
aan het aanbieden van nieuwe bouw-
mogelijkheden.

Ook Filiep Vandecandelaere gaf er 
uitleg over sociale woningbouw

Hendrik Ingelbeen en Bercy Slegers voor 
de energiemobiel op de woonbeurs

Worsten inbegrepen
Op vrijdag 6 juli organiseren wij onze Oranje Barbecue in ‘t Portaal in de  
Kruisekestraat te Wervik. 
Leden betalen 5€, niet-leden 8€.  
Inschrijvingen bij Yves Obin – 
0475/600496 of Jean-Pierre 
Depuydt – 0479/224845 of info@
cdenv.wervik.be

Onze kandidaten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen zullen hier ook  
aanwezig zijn.


