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MAANDAG 
22 MEI 2017

Omdat onderwijs ons nauw aan het 
hart ligt..

Omdat het onderwijslandschap in 
volle beweging is..

Omdat wij heel wat vragen krijgen 
van directies, leerkrachten en ouders.. 

LEDEGEM - MENEN - WEVELGEM 
- WERVIK

wervik.cdenv.be

In de volgende maanden stappen wij als CD&V naar 
de inwoners toe. In de loop van 2017 zullen wij enkele 
thema-avonden organiseren. Dit is de start van onze 
tournée door Wervik, Geluwe en Kruiseke.

Op 22 mei starten we met een onderwijsavond. Minister van 
onderwijs Hilde Crevits komt naar onze streek. Iedereen is 
welkom. 

CD&V gaat ook actief zelf op Tournée. Het bestuur van uw 
vereniging mag in de volgende weken een brief verwachten 
van CD&V. In functie van de opmaak van ons verkiezings-
programma willen wij eerst luisteren naar de vragen en ver-

wachtingen van onze inwoners en verenigingen. Wij komen 
graag langs bij geïnteresseerde verenigingen of inwoners 
voor een babbel. Wie nu al een afspraak wilt, mail ons op  
Wervik@wervik2018.be of Geluwe@geluwe2018.be of bel 
ons op 0495 29 52 28. 

Tot op onze Tournée!  
Yves Obin 
Voorzitter CD&V Wervik-Geluwe 

MAANDAG 
22 MEI 2017 – 19.00u 
CC De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen

ONDERWIJSAVOND
HILDE CREVITS komt naar regio Menen, 
Wervik, Wevelgem en Ledegem voor  
een gesprek rond ONDERWIJS

Omdat onderwijs ons nauw  
aan het hart ligt...

Omdat het onderwijslandschap  
in volle beweging is...

Omdat wij heel wat vragen krijgen van 
directies, leerkrachten en ouders...

IEDEREEN WELKOM 
Mail ons uw vragen vooraf door via   
Info@bercyslegers.be of  
maxy.lisa@yahoo.com

Uitgave van CD&V Wervik-Geluwe – mei 2017

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

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



HILDE CREVITS 
DENKT AAN GELUWE!

Dankzij de beslissing van Minister Crevits in april moe-
ten we niet nog 10 jaar wachten op nieuwe gebouwen 
voor de Graankorrel in Geluwe. Wij danken de Minister 
én de vele vrijwilligers voor hun inzet in dit dossier. 

In oktober 2016 trok, op initiatief van CD&V-Wervik, een Wer-
vikse delegatie naar Brussel. Op het kabinet Onderwijs kregen 
wij tekst en uitleg over de nieuwe formule van “huursubsidie”. 

De keuze voor de school was: een dossier indienen tegen eind de-
cember of nog 10 jaar op de wachtlijst staan. In maart 2017 richtte 
de CD&V nog een schrijven aan de Ministers Hilde Crevits en Bart 
Tommelein en de Minister-President Geert Bourgeois om het inge-
diende dossier te ondersteunen. Deze keer met resultaat!

Al 10 jaar was er discussie met de Stad over het onderhoud en 
de grondige renovatie van de gebouwen. De inrichtende macht 
van de school zelf kan geen Vlaamse subsidies krijgen omdat de 
gebouwen eigendom zijn van de gemeente. Als de gemeente, 
als eigenaar, geen aanvaardbare renovatietoelage kon geven, 
was deze erfpacht te riskant voor de school. 

Vervolgens droomden bepaalde verantwoordelijken in het 
stadsbestuur om appartementen te bouwen boven de klasloka-
len. Maar finaal zegevierde het gezond verstand. In 2016 besliste 
de school haar eigen weg te gaan. In het belang van de kinderen 
nam de inrichtende macht van de school zelf de risico’s op zich. 



NIEUWE KLEUTERKLASSEN  
OP “SITE BERKENHOF”
Er komt een gebouwencomplex voor nieuwe kleuterklassen op een deel van 
het speelplein van het Berkenhof.

In de gemeenteraad van september 2016 garandeerde de directeur dat er in de plannen 
een ravotruimte blijft voor de jeugd. De Chiro en de Stad (speelpleinwerking) worden 
verder betrokken bij de plannen.  Het gebruik voor de school overdag en als speelplein 
na de schooluren is een belangrijk aandachtspunt.

De Graankorrel in Kruiseke

Ook voor Kruiseke keurde Minister Crevits een “huursubsidie”-dossier goed. 
Er komen, als het meezit met de aankoop van de oude pastorie in Kruiseke, 
ook nieuwe klassen. In De Graankorrel in Kruiseke kampeerden al meermaals 
ouders voor de deur om hun kinderen in te schrijven. De school barst ook uit 
haar voegen. Zo kan er tegemoet gekomen worden aan de grote vraag om 
school te lopen in Kruiseke. 

De Vlier in Geluwe

In de VLIER in Geluwe zullen de oude paviljoenen vervangen worden door 
een nieuwbouwcomplex. In het kader van de BTW-verlaging van 21% naar 
6% voor de scholenbouw kwamen er 17 extra scholen in aanmerking voor 
subsidies. De Vlaamse Regering besliste om de Vlier in Geluwe op te nemen 
voor een nieuwbouw in het kader van het DBFM-programma Scholen van 
Morgen.

De Horizon in Wervik

In 2016 opende Basisschool De Horizon in de Hellestraat een nieuw ge-
bouwencomplex. Deze nieuwbouw kwam er dankzij de investering van de 
GO!-Koepel in Wervik. Oude paviljoenen kunnen definitief verlaten worden. 
Gloednieuwe kleuterklassen en een polyvalente ruimte zijn in gebruik ge-
nomen. Dit werd gerealiseerd via de reguliere financieringsmiddelen voor 
schoolgebouwen.

NOG MEER SCHOOL GEBOUWEN  
IN EEN NIEUW KLEEDJE



OPENING 
NIEUWE LEIEBRUG!

De nieuwe Leiebrug zal officieel in gebruik genomen wor-
den op Hemelvaartdag: 25 mei 2017. 

Diezelfde dag gaat de Tabaksstoet door. Samen met de 
Franse Buren wordt een groot openingsfeest georgani-
seerd. De Leiewerken aan de Belgische kant nemen hier-
mee een finale vorm aan. Aan de Franse kant zullen de 
werken nog niet afgerond zijn maar we gaan de brug weer 
kunnen gebruiken. CD&V heeft ervoor gepleit dat de Stad 
in de periode van de werken de handelaars zou ondersteu-
nen met speciale acties via de WervikPass. Dit is jammer 
genoeg niet gebeurd. Voor de handelaars kan het einde 
der werken niet vroeg genoeg komen.

AFVAL, AFVAL, AFVAL
Afval rond glasbollen, afval in de grachten, afval op straat, vuilzakken die soms 
een week buiten staan, … Hebt u ook gemerkt dat het sluikstort in   Wervik 
toeneemt in plaats van afneemt? Heel veel inwoners ergeren zich aan deze 
vuiligheid langs de wegen of in het stadsbeeld. CD&V vraagt dat er dringend 
opgetreden wordt. 

De pakkans moet verhoogd worden door verantwoordelijken een GAS- 
machtiging te geven, zij kunnen dan gerichte controles en een buurtonder-
zoek organiseren.

Het afval wordt best steeds zo vlug mogelijk weggenomen, zoniet groeit de 
afvalberg aan.

Sinds januari verloopt de bedeling van het maandelijks stadskrantje de 
“Waarheen” zeer moeilijk. Er kwamen heel veel klachten toe bij de Stad van 
mensen die geen Waarheen in de bus kregen. De nieuwe bedelersfirma blijft 
in gebreke. 

 Verenigingen maken gebruik van de “Waarheen” om hun activiteiten te pro-
moten. Als deze niet in de bus valt van ALLE inwoners dan is er een serieus 
probleem. CD&V pleit ervoor dat de bedeling voortaan via “BPOST” zou ge-
beuren. Zo zijn we zeker dat alle bussen een “Waarheen” krijgen. 

WAAR IS  
DE “WAARHEEN”? 

Het Tresoor van het Tabaksmuseum

WaarheenAPRIL 2017

Magazine van de stad Wervik

En verder: Hulp met je belastingbrief!  
Pret in de paasvakantie

Verantw
oordelijke uitgever: Yves O

bin, Kruisekestraat 232, 8940 W
ervik

  Wie een sluikstort ziet, signaleer dit dan onmiddellijk via info@wervik.be

  Als u geen “Waarheen” kreeg, meld dit zeker via info@wervik.be


