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In de Kleine Wervikstraat komt 
een nieuwe verkaveling. De 
aanvraag zorgde al voor veel 
ongerustheid en bezwaren bij de 
omwonenden. Op aandringen 
van CD&V werd uiteindelijk een 
bewonersvergadering georgani-
seerd.

Lees het hier, op pagina 4!

VERKAVELING 
KLEINE 

WERVIKSTRAAT: 
GEMISTE KANS?



In de Kleine Wervikstraat komt 
een nieuwe verkaveling. De 
aanvraag zorgde al voor veel 
ongerustheid en bezwaren bij 
de omwonenden. Op aandrin-
gen van CD&V werd uiteinde-
lijk een bewonersvergadering 
georganiseerd, maar bij afloop 
hadden de aanwezigen vooral 
het gevoel dat de stad het pro-
ject kwam verdedigen, eerder 
dan te luisteren naar de vele 
bezwaren. 

De meerderheid van SP.a, N-VA en 
Open-VLD keurden op 30 sept 2013 
de verkaveling goed. De bezwaren van 
de buurt werden zonder meer van tafel 
geveegd.

CD&V is voor de ontwikkeling van 
dit gebied in het centrum van Geluwe, 
maar het had veel beter gekund!  De 
stad had de sleutel in handen om een 

mooie verkaveling te laten realiseren, 
maar heeft toegegeven aan alle wensen 
van de verkavelaar, die een maximale 
winst nastreeft.  Geen aandacht voor 
kwaliteit, groen en speelruimte en voor-
al geen aandacht voor het mobiliteits-
probleem dat al bestaat in de Kleine 
Wervikstraat en dat nu nog vergroot. 

“Een gemiste kans … om de huidige 
verkeersproblematiek in de Kleine 
Wervikstraat aan te pakken! Het ont-
breekt deze meerderheid aan respect 
voor de bewoners! Deze beslissing is nu 
jammer genoeg onomkeerbaar voor de 
toekomst!” aldus Hendrik Ingelbeen, 
gemeenteraadslid van CD&V.
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Verkaveling Kleine Wervikstraat 
gemiste kans!

Op de gemeenteraad van 1 ok-
tober kwam er “eindelijk nieuws 
over het OC Kruiseke.”
Hoe komt het toch dat dit zo-
lang duurt ?  

In het voorjaar 2012 kwam het dos-
sier reeds 2 maal op de gemeenteraad.  
Sinds 26 juni 2012 werd het echter 
windstil. 15 maanden later kreeg de ge-
meenteraad te horen dat de bestekken 
opnieuw moeten aangepast worden.  
Waar knelde het schoentje dat er zoveel 
tijd nodig was?  Volgens de nieuwe 
meerderheid kunnen zij er niets aan 
doen én lag het probleem in Brussel … 
. Echter in het dossier vinden wij in die 
15 maanden tijd maar 1 verslag terug 
van een vergadering die pas doorge-

gaan is op 29 aug 2013. Ondertussen 
hoorden we reeds verschillende malen 
van de inwoners van Kruiseke dat ze 
de hoop al hebben opgegeven wat de  
komst van een nieuw OC betreft.  
Ann Ramon kwam tussen op de 

gemeenteraad namens CD&V:  “Wij 
keuren de 3de aanpassing aan de bestekken 
goed in deze gemeenteraad maar wij rekenen 
erop dat de bevoegde burgemeester én schepenen 
het dossier nu niet meer laten liggen.  Het 
moet vooruit gaan !”

OC Kruiseke:  vooruit met de geit!
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Op onze jaarlijkse BBQ na-
men wij deze zomer afscheid 
van  Marc Decramer. Na 30 jaar 
belangeloze én tomeloze inzet, 
eerst als CVP-secretaris én kort 
erna als voorzitter van CD&V 
Wervik-Geluwe wou Marc de 
fakkel doorgeven.  

Op 4 van de 5 gemeenteraadsverkiezin-
gen die Marc als voorzitter meemaakte 
is hij er in geslaagd CD&V in de meer-
derheid te loodsen. Daar mag hij terecht 
fier op zijn. We weten dat het hem pijn 
doet dat CD&V na de laatste verkiezin-
gen als grootste partij naar de oppositie-
banken werd verwezen. Maar we weten 
ook dat hij fier is afscheid te kunnen 
nemen als voorzitter van een partij, die 
zonder hangende pootjes de toekomst 
tegemoet kijkt.  Bij CD&V heerst er 
een gezonde dynamiek met veel inzet 
en kennis. Ik wens Marc in naam van 
het bestuur en onze leden, ook in naam 
van zeer velen waarmee hij in al die 
jaren heeft samengewerkt, openlijk te 
danken om deze uitzonderlijke prestatie, 
om onze partij 30 jaar lang te leiden ten 
dienste van de Wervikse bevolking.  

Vernieuwd bestuur
Yves Obin (waarnemend voorzitter), 
An Ghesquiere (Ondervoorzitter), Tom 
Durnez (Ondervoorzitter), Kristof  Van-
damme (Secretaris), Hendrik Ingelbeen 
(Penningmeester), Bercy Slegers (Volks-
vertegenwoordiger, fractie gemeente-
raad), Lien Vandamme (fractie OCMW), 
Bruno Lagae (Jongerenvoorzitter), 
Bernard Verhaeghe (vertegenwoordiger 
senioren), Jean Pierre Depuydt, Bart 
Pauwelijn (Leden)

Als oppositie ten dienste van 
de bevolking
Het zal u als bewoner van onze stad 
wellicht niet ontgaan zijn dat de CD&V 
fracties binnen de gemeenteraad en het 
OCMW  niet nalaten om zich te mengen 
in het huidig beleid. Het is dan ook 
belangrijk om als partij uw vragen en 
noden te kennen. U bent altijd welkom 
bij onze mandatarissen.

Yves Obin

Waarnemend voorzitter CD&V Wervik

Namens het bestuur

Bij CD&V Wervik was er de laatste 
tijd heel wat in beweging
Afscheid van Voorzitter Marc Decramer

JONG CD&V heeft een nieuwe voorzitter: Bruno Lagae
Wie jong is én graag discussieert over politiek kan steeds terecht bij 
JONGCD&V:  
Brunolagae@hotmail.com

CD&V-volksvertegenwoordigers 
in Wervik met JONGCD&V 

Wervik-Geluwe

Wervik-Geluwe: 
een veilige 
gemeente?

Volgens de statistieken wo-
nen we in één van de veiligste 
regio’s van Vlaanderen. Dat 
zijn cijfers. Hebben jullie daar 
een boodschap aan? Wij, van-
uit CD&V in elk geval niet. Het 
zal jouw moeder maar zijn die 
overvallen werd, jouw kind die 
omver gereden werd, jouw fiets 
die men uit het tuinhuis pikte… 
wat helpt het dan om te weten 
dat in andere regio’s de kans op 
diefstallen en ongevallen nog 
groter is.
 
“Daarom ijveren we vanuit CD&V 
voor een betere aanpak van de veilig-
heid. De beslissing voor de aankoop 
van een camera met nummerplaather-
kenning wordt binnen de politiezone 
op de lange baan geschoven.”  aldus An 
Ghesquiere. Dergelijke camera’s heb-
ben nochtans al duidelijk hun nut be-
wezen en zouden een sterke meerwaar-
de betekenen om de grenscriminaliteit 
in te dijken. In omringende gemeenten 
en politiezones kunnen dergelijke 
investeringen wel. Waarom lukt dit 
niet in onze politiezone? Wat gebeurt 
er met de extra toelage die toegekend 
werd vanuit de federale overheid om de 
grenscriminaliteit aan te pakken?

Binnen onze stad moet ook het 
veiligheidsoverleg dringend opgestart 
worden. Preventieavonden al dan niet 
in samenwerking met de wijkagent kun-
nen georganiseerd worden. Knelpunten 
waar de verkeersveiligheid te wensen 
over laat moeten besproken en aange-
pakt worden. Acties om de veiligheid 
in de schoolomgeving te garanderen 
moeten opgestart worden. De stad 
moet meer investeren in snelheidsrem-
mende maatregelen. 

CD&V wil investeringen in een veilige 
gemeente!
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Digitaal abonnement
Sinds 1 juli kan je als burger een abon-
nement nemen op de agenda en het 
verslag van de gemeenteraad van Wer-
vik: mail naar info@wervik.be.

De oppositie wordt het 
zwijgen opgelegd
Sinds 1 juli kunnen we als oppositie 
geen mondelinge vragen meer stellen 
op de gemeenteraad : de ‘mondelinge’ 
vragen moeten een dag voor de ge-
meenteraad ‘schriftelijk’ worden inge-
diend.  De burgemeester en schepenen 
krijgen dan tot een maand de tijd om te 
antwoorden.  We blijven echter attent 
en volgen de dossiers nauwgezet verder 
op.  Tot spijt van de meerderheid… 

Gezinsformule voor het 
zwemmen
Wist u dat de helft van de zwembadge-
bruikers scholieren zijn?  Totaal aantal 
zwemmers per jaar = 70.000 waarvan 

35.000 scholieren.  Door onze tussen-
komst in de gemeenteraad werd dan 
toch de gezinsformule terug ingevoerd 
in het reglement.

Huisvuilzak van 1€ naar 1,3€ ?  
CD&V zegt “neen” tegen een verho-
ging van de prijs voor de huisvuilzak.  
Door de invoering van het betalend 
containerpark is dit een dubbele belas-
tingverhoging voor de burger.

Premies ter ondersteuning 
van de lokale handel
De premies ter ondersteuning van de 
lokale handel (gevelrenovatie en star-
ters) werden hernieuwd én uitgebreid 
tot en met het Steenakker.  Het voorstel 
van CD&V om ook nog de Ooievaar-
straat en de Menenstraat op te nemen 
in de handelsas werd niet weerhouden. 

Op maandag 7 oktober 2013 
kregen de gebruikers van Sloe-
ber een verwarrende mail in 
hun postvak. Plots voert men 
het reserveringsreglement in 
dat eerder op de OCMW-raad 
van 24 november 2011 ter 
sprake was gekomen. Vanuit de 
ouders kwamen hevige reacties. 

Waartoe diende 
de proefperiode?
Na de goedkeuring van dit reglement 
op de raad in 2011 werd beslist om dit 
reglement pas in voege te laten treden 
na een proefperiode én na een goede 
communicatie met de ouders hierom-
trent. 
Ouders én schooldirecties maakten 
terechte bemerkingen op het systeem 
dat in 2012 proef  draaide.  
Dat dit reglement  nu zonder aanpas-
singen gewoon uitgevoerd wordt is 
eigenlijk geen goed bestuur.  Waartoe 
diende een proefperiode én de info-

momenten van de ouders dan ?

Opvangtekort 
Probleem is dat er meer kinderen naar 
de opvang gaan dan wettelijk toegelaten 
zijn door Kind en Gezin.  Men wil dit 
verhelpen door een reserveringssysteem 
in te lassen.  Wie niet gereserveerd 
heeft kan er niet meer bij.  De plaatsen 
worden ook beperkt waardoor veel kin-
deren na de school er plots niet meer 
terecht zullen kunnen.

“Van de ene dag op de andere vernemen dat 
uw kind misschien niet meer in de opvang 
terecht kan is moeilijk te verteren. CD&V 
vindt het belangrijk dat er een reglement wordt 
ingevoerd want veiligheid staat niet ter discus-
sie. Maar CD&V betreurt dat er geen evalu-
atie is geweest van de proefperiode.”  Aldus 
Lien Vandamme, OCMW-raadslid voor 
CD&V.

Luisteren naar de ouders
Wij pleiten ervoor om eerst de opmer-

kingen die er kwamen van de ouders 
én nav. de proefperiode om te zetten 
in een aanpassing van het reglement.  
Daarna goed te communiceren met 
de ouders en hen de tijd te geven om 
zich aan te passen aan de nieuwe situ-
atie. Nu zitten zowel de ouders als de 
scholen in een moeilijk parket én dit 
zonder overleg noch communicatie.  
Die sloebers…

Kort nieuws uit de gemeenteraad…

Ouders ongerust over kinderopvang Sloeber


