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Zuurstof voor verenigingen
Beste bewoners Wervik – Geluwe
2016, we zijn halfweg de legislatuur. 3 jaar na 
het maken van grote beloftes, een moment om af 
te toetsen hoever het staat.  3 jaar geleden was 
duidelijk dat er een groot tekort aan ruimte was voor 
de verenigingen in onze Stad.  Het stadsbestuur 
trok de kaart om nieuwe gemeenschapscentra te 
realiseren. 
De nieuwe culturele infrastructuur moet vooral een 
antwoord bieden op de noden van ons rijk sociaal-
cultureel en sportief verenigingsleven.  Verenigingen 
en haar vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze 
stad.  Zij geven warmte en zuurstof om te groeien.
Voor CD&V zijn de investeringen in extra ruimte 
voor de verenigingen dan ook prioritair.  We kijken 
vol verwachting uit naar de afwerking van het OC 
Kruiseke, de aanpassingen in het schooltje Ter hand, 
de uitwerking van de plannen in Geluwe en ook de 
aanpak van de zaal Oosthove. 

Een pluim voor alle vrijwilligers
”De week van de vrijwilliger”, begin maart, is een 
moment om een welgemeende dankjewel te zeggen 
aan de vele bewoners van Wervik-Geluwe die zich 
op de één of andere manier vrijwillig en onbezoldigd 
inzetten voor hun medemens, hun vereniging en het 
goede doel.  
In dit krantje staan we ook even stil bij een 
mandataris-vrijwilligster uit onze vereniging nl. 
Greta Degroote.

Yves Obin, Voorzitter  CD&V

wervik.cdenv.be
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1. Ruimte in Geluwe – gemeenschapscentrum
De verenigingen in Geluwe smeken al jaren om geschikte lo-
kalen voor hun activiteiten. Zeker voor ledenactiviteiten met 
maaltijden moeten ze vaak uitwijken naar private zalen.  Ook 
in Ter Linde hebben de sportclubs nood aan extra sportzalen. 

De oplossing voor de problemen lijkt in zicht. In de Wervikstraat 
komt een nieuw gemeenschapscentrum (GC). Dit centrum zal 
tal van functies combineren:  vergaderzalen, podiumzaal, leslo-
kalen, polyvalente zaal met een bijhorende keuken.   

Eens de nieuwe cultuurzaal er is, zal er eindelijk ook in Geluwe 
een ontdubbeling zijn tussen lokalen voor sport (Ter Linde) én 
lokalen voor cultuur (in de Wervikstraat).  

Vanuit CD&V is An Ghesquiere onze vertegenwoordiger in 
de begeleidingscommissie die het hele project op de voet volgt. 
In december kon elke inwoner van Geluwe deelnemen aan de 
gesprekstafels waar tal van aandachtspunten aan bod kwamen. 
Mogelijke wijzigingen worden besproken met de architecten. 

Eén van de steeds weerkerende opmerkingen is de parkeergele-
genheid en de mobiliteit rond de site en daar moet het stadsbe-
stuur voor instaan. Het GC moet op een veilige manier kunnen 
bereikt worden, ook voor kinderen. Daar zullen wij over waken!

Of alle functies ook effectief in het nieuwe centrum terecht zul-
len kunnen, is alvast voor CD&V een vraagteken. Men wil er 
heel veel functies naartoe brengen zoals ook de bibliotheek. Is 
dit wel nodig dat de bib verhuist ?  Het nieuwe gemeenschaps-
centrum wordt een grote aanwinst, dat is zeker, maar voor ons 
kan dat geen vervanger voor De Gaper en het gemeentehuis.   
Om zuurstof te geven aan de verenigingen van Geluwe mag er 
niet te licht omgegaan worden met de verkoop van het bestaan-
de erfgoed of culturele infrastructuur.

2. Ruimte in Ter Hand – Dorpshuis
Op 29 april 2010 lanceerden Leiedal en de betrokken gemeen-
ten, in samenwerking met Designregio Kortrijk, het “lelijke 
plekjes-project”. De inwoners van Wervik-Geluwe konden een 
keuze maken uit vijf “lelijke plekjes”. Het schooltje op Ter Hand 
was er één van. 

Na het stopzetten van onderwijs, en het niet meer gebruiken van 
de kapel als gebedsruimte wordt het schooltje van Ter Hand ge-

bruikt als ontmoetingscentrum. De vroegere speelplaats en het 
gebouw geven een verkommerde indruk. CD&V nam initiatief 
om het plekje te verbeteren en in 2012 was er een bouwver-
gunning en geld in de begroting voorzien om de speelkoer te 
vernieuwen en voor nieuw sanitair.   De grootste en belangrijk-
ste noden konden zo aangepakt worden. Samen was het de be-
doeling om daarna de volgende stap te zetten nl.  de gebouwen 
onder handen nemen.

Het nieuwe stadbestuur echter trekt een andere kaart en de 
plannen die klaarlagen in 2012 zijn opgeborgen. Een architect 
is aangesteld voor een nieuwbouw én een werkgroep werd op-
gericht. 

Tot op heden is er nog steeds geen unaniem akkoord tussen 
het stadsbestuur en de leden van de werkgroep op Ter Hand. 
Het beperkte budget dat voorzien is door het huidig stadsbe-
stuur voor de realisatie van een nieuwbouw is het grootste na-
deel.  Hierdoor moet men de omvang van het gebouw beperken 
waardoor de op heden voorgestelde bouw veel te klein is. Bij 
de nieuwe inplanting van het dorpshuis ondervindt men hier 
en daar ook nog wat bouwtechnische en praktische problemen.

OCMW-raadslid Els Scheirlynck zetelt als bewoonster in de 
werkgroep Ter Hand. Zij hoopt dat er een consensus wordt be-
reikt tussen alle betrokken partijen aangezien het hoog tijd is 
dat Ter Hand beschikt over een deftige ontmoetingsplaats. Of 
dit een nieuwbouw moet worden laten wij hier in het midden. 
Degelijke infrastructuur met ruimte voor de gebruiker, zo vlug 
mogelijk graag.

3. Ruimte in Kruiseke – Ontmoetingscentrum
Reeds lange tijd dromen vele inwoners van Kruiseke over een ei-
gen ontmoetingscentrum. Jawel, deze droom is bijna werkelijk-
heid want het OC Kruiseke staat letterlijk in de stijgers.  Dit ook 
dankzij grote inspanningen van onze CD&V mandatarissen. 

De voorbereidingen om te kunnen starten met de werken nam 

Zuurstof voor verenigingen

Schets gemeenschapscentrum Geluwe

Schooltje Ter Hand
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De meerderheidspartijen SP.a, N-VA en 
Open-VLD zetten de Gaper en het ge-
meentehuis van Geluwe te koop!  Alles 
moet verhuizen naar de Wervikstraat, 
inclusief de bibliotheek.  Voorlopig is er 
ook geen ruimte meer voorzien voor of-
ficiële aangelegenheden zoals huwelijken 
en andere huldigingen.

CD&V vraagt om  niet overhaast tot een 
verkoop over te gaan, maar eerst de bouw 
af te wachten van dat nieuwe GC in de 
Wervikstraat.  CD&V is namelijk niet 
overtuigd dat alle functies die men wil 

combineren in dit nieuwe GC haalbaar 
zijn.  Tijdens de voorstelling van de plan-
nen drukte de ontwerper het al voorzich-
tig uit door te stellen dat er “een span-
ningsveld” bestaat tussen “het budget” en 
“de wensen” van het stadsbestuur.  

Het nieuwe GC wordt gepland in de 
Wervikstraat, buiten het centrum.  
CD&V wil een aantal kernversterkende 
functies in het centrum behouden, zoals 
de bibliotheek, een tentoonstellingsruim-
te en een officiële ontvangstruimte voor 
plechtigheden.  Dit kan voorzien worden 

in de Gaper en het gemeentehuis.  

CD&V vraagt ook dat de bevolking zou 
geraadpleegd worden bij het zoeken naar 
een nabestemming voor de Gaper en het 
gemeentehuis.

Deze gebouwen hebben nog veel moge-
lijkheden en zijn zeker niet bouwvallig 
of verloederd zoals de schepen voor pa-
trimonium laat uitschijnen.  Een aantal 
onderhoudswerken zijn nodig, maar dit 
kan met beperkte budgetten gebeuren

Geen overhaaste uitverkoop

de Gaper Gemeentehuis

heel veel tijd in beslag.  Het dossier kwam verschillende malen 
op de gemeenteraad.  Gemeenteraadslid Ann Ramon hield ja-
renlang bij iedereen de druk op de ketel.  

In 2011 was een akkoord tussen de Stad en de maatschappij De 
Leie voor de aankoop van de grond. Filip Vandecandelaere was 
in die tijd voorzitter van de bouwmaatschappij. Ook in 2011 
was er zicht op maar liefst 60% subsidies vanuit Vlaanderen.

Toen we in 2012 de bouwvergunning bekwamen was het en-
kel nog wachten op de aanbesteding.  Maar de procedure van 
aanbesteding is sterk vertraagd geweest doordat Vlaanderen die 
de subsidies beloofde zijn zeg wou doen in elke stap die de stad 
zette.  

In 2014 kwam dan uiteindelijk de handtekening van Vlaan-
deren , de eerste spadesteek gebeurde op 28 juni 2015. Veel 
lof toen door de burgemeester  voor blauw, geel én rood.  Als 
CD&V zijn wij niettemin zeer fier dat dit OC uit de grond 
komt én dat wij er jarenlang met bloed, zweet én tranen ook aan 
gewerkt hebben. 

Midden 2016 zou het OC klaar zijn we kijken uit naar de ope-
ning.   Een verdiende start voor meer zuurstof in Kruiseke !  

Als CD&V volgen wij nauwgezet de verdere afwerking op .  De 
ruimte moet ook optimaal gebruikt worden, en dit voor ALLE 
Wervikse verenigingen het HELE jaar door.  Ook in Kruiseke 
kan u verder op ons rekenen.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Tom Durnez
tom.durnez@gmail.com
www.wervik.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/cdvwervikgeluwe

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
on

at
ha

n 
C

ar
do

en
 R

e(
d)

ac
tie

ad
re

s:
 H

AH
-b

la
d,

 W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l -

 e
-m

ai
l: 

lo
ka

al
@

cd
en

v.
be

Halfweg de legislatuur, eind december 2015, gaf Greta 
Degroote(CD&V) de fakkel door in de OCMW- Raad.

Greta heeft binnen CD&V een puik palmares doorlopen :
Van 1989 tot 1994: OCMW raadslid
Van 1995 tot 2003: Schepen
Van 2004 tot 2006: gemeenteraadslid
In 2007 keerde zij terug als raadslid naar het OCMW, waar zij 
eigenlijk met haar hart nooit is weggeweest.

Voor Greta is aan politiek doen dienstbaar zijn, niets meer en 
niets minder.  En dit vooral voor diegenen die het moeilijk 
hebben in onze maatschappij: kansarmen, zieken, zorgbehoe-
venden,… Kortom, zij stond er altijd voor iedereen met één of 
andere zorgvraag.

Met een GROOT HART nam zij dan ook haar OCMW-man-
daat op  in het beheerscomité van het St. Janshospitaal en in het 
bijzonder het comité  van de Sociale Dienst.   

Geen opdracht was haar te zwaar of te min, geen enkele uit-
daging ging zij niet aan.  Steeds zette zij zich in om mensen te 
helpen:  zieken, zorgbehoevenden of residenten. 

Talrijke projecten realiseerde ze dan ook of werkte er actief aan 
mee : Renovatie van St.Jan, De BIB, Het Cultureel Centrum, 
Het Vrouwencentrum, Sloeber, Het Pardoen, Bejaardenwonin-
gen, Serviceflats, enz.

Daarnaast vond zij nog tijd voor vrijwilligerswerk bij Kom op 
tegen Kanker, Het Rode kruis, De fakkel, De Vlier, De Wereld-
winkel en voor IEDEREEN DIE BEROEP OP HAAR DEED.

Greta, In naam van iedereen waarvoor U zich inzette en voor 
alles wat U realiseerde, een Welgemeende dankjewel.

Wij staan nog altijd voor u klaar. Drie jaar oppositiewerk zit erop. 
Kritisch opvolgen van het beleid. Waar het goed loopt constructief 
meewerken, waar het volgens ons verkeerd loopt, dit duiden, en 
ook degelijke tegenvoorstellen lanceren. Zo proberen wij ook ons 
positief steentje bij te dragen aan onze mooie stad. U kunt steeds 
met u vragen en/of opmerkingen bij ons terecht.

Greta Degroote : 
AFSCHEID van 
de ACTIEVE POLITIEK


