
CD&V OP TOURNÉE

ZORGCAFÉ
Panelgesprek rond ouderenzorg 
in Wervik-Geluwe

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017

• Is wonen in een WZC nog langer  betaalbaar?
• Hoelang moet ik wachten op mijn nieuw verblijf?
• Moet ik hulpbehoevend zijn om naar een WZC te gaan?
• ...

WERVIK-GELUWE 

ZORGCAFÉ

Alle info over zorgdiensten én betaalbare 
huisvesting in Wervik-Geluwe

Donderdag 30 november 2017 om 19u30
Panelgesprek met experten

Cafetaria Pardoen
Akademiestraat 1 te Wervik

IEDEREEN WELKOM

wervik.cdenv.be
Uitgave van CD&V Wervik-Geluwe – december 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

SCHOOL

€ 5,00



We leven met zijn allen langer. Dat maakt dat de vraag 
naar extra zorg sterk is toegenomen. Als CD&V Wervik- 
Geluwe nemen we ook in het debat rond de vergrijzing 
en ouderenzorg onze verantwoordelijkheid. 

In Wervik-Geluwe wordt er de laatste jaren heel wat geïnves-
teerd in veel zorgdiensten in onze Stad maar ook in gebouwen 
om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar aangepaste 
huisvesting voor senioren. CD&V Wervik-Geluwe hecht veel be-
lang aan de diverse zorgvragen die leven bij onze ouder worden-
de bewoners. “Wat is het aanbod? Welke kwaliteit kan er aange-
boden worden? Is het aanbod betaalbaar, welke prijs? …”.

Onze OCMW-raadsleden: Els Scheirlynck, Kristof Vandamme 
én Dany Verhaeghe, volgen het beleid rond zorg, senioren en 
ouderenzorg van zeer nabij op. Zij staan in dit Wij-Blad stil bij 
het aanbod in Wervik-Geluwe. Aansluitend organiseert CD&V 

Wervik-Geluwe op 30 november 2017 om 19.30u een info- en 
debatavond met directeurs en verantwoordelijken van de zorg-
voorzieningen op ons grondgebied. 

Ben je ook benieuwd, kom dan zeker af! 

Yves Obin,  
Voorzitter CD&V Wervik-Geluwe.

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. 

NIEUW “TER BEKE” IN GELUWE 
Dat het woonzorgcentrum “Ter Beke” in Geluwe aan een grondige vernieuwing toe was, is een understatement. 

Het gebouw dateerde van 1967 en is versleten. Het OCMW diende een aanvraag tot 
préfinanciering in bij de Vlaamse Overheid. In 2015 ging er een CD&V - delegatie 
naar het kabinet van Minister Jo Vandeurzen om dit dossier voor een nieuwbouw in 
Geluwe nog kracht bij te zetten. Vandaag staat een nieuwbouw van ± 13,8 miljoen € 
(kostprijs van het woonzorgcentrum + het dienstencentrum De Spie) in de steigers. 

Als alles goed verloopt zullen de residenten in april 2018 kunnen verhuizen naar de 
gloednieuwe kamers. Met twee vernieuwde woonzorgcentra in Wervik én in Geluwe 
mogen we ons op het vlak van zorgfaciliteiten in onze stad een “rijke gemeente” 
noemen. CD&V heeft hier jaren zijn schouders onder gestoken en zal dit blijven doen. 
Hierna schetsen we kort ook de zorgfaciliteiten die andere partners in onze gemeente 
uitbouwen. 



Dit woonzorgcentrum is een private partner in Wervik. Mater Amabilis is door-
heen de jaren geëvolueerd met een centrum voor kortverblijf, met het dag-
verzorgingscentrum “De Brug” en met het Lokaal Dienstencentrum “De Kim” 
onder haar vleugels. Momenteel zijn ze aan het bouwen op de grond van de 
oude pastorij van de Magdalenastraat tot aan de St.-Jorisstraat. Hier komen 
28 assistentiewoningen bij. Zoals je kunt zien op de foto is de bouw vergevor-
derd. Meer info komt u te weten tijdens ons Zorgcafé op 30 november 2017. 

Triamant in Geluwe lanceerde recent een uniek en vernieuwend 
buurtmodel. Triamant biedt een woonoplossing voor elke ge-
neratie in elke gezondheidsfase: van actieve senioren en oude-
ren met een zorgbehoefte tot jonge koppels. Het is een relatief 
nieuw concept dat voor veel mensen nog onbekend is. Triamant 
biedt ook een ruim activiteitenaanbod die open staat voor het 
brede publiek. Op 30 november zitten zij ook in het panel en 
komt u er meer over te weten. 

Een brug tussen thuis en het 
woonzorgcentrum.

De bevolking vergrijst steeds meer, de zorgvraag neemt toe. Deze vraag heeft 
de OCMW-raad goed begrepen en in Wervik wordt sinds kort een alternatieve 
vorm van wonen aangeboden: het groepswonen. Op de 2de verdieping van 
het Sint-Janshospitaal worden enkele kamers omgebouwd tot woongelegen-
heden voor alleenstaande senioren en voor koppels. Men kan er terecht met 
zijn eigen meubels in zijn eigen zitkamer. Er zijn ook enkele gemeenschap-
pelijke ruimtes. Daardoor kunnen senioren als het ware “op kot” in Wervik!  
Samen boodschappen doen, samen komen, afwassen, koffie drinken … 
 zorgen ervoor dat de bewoners niet elke dag alleen hoeven te zijn.

Ieder heeft er zijn eigen stekje en je leeft er op eigen ritme. Er is steeds een 
verpleeg- of zorgkundige in de buurt, een noodoproepsysteem is ook aan-
wezig. 

NIEUW CONCEPT VAN TRIAMANT  
IN GELUWE

“GROEPSWONEN DE COMPAGNIE”  
IN WERVIK

NIEUWE ZORGFLATS VAN  
MATER AMABILIS IN WERVIK
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WIE IS CD&V IN WERVIK-GELUWE? 
Steeds tot uw dienst!

Verantw
oordelijke uitgever: Yves O

bin, Kruisekestraat 232, 8940 W
ervik

Boodschappendienst werkt  
samen met handelaars

Hebt u hulp nodig om boodschappen te doen? U kunt de Minder-
mobiele Centrale hiervoor contacteren. Een vrijwilliger doet dan 
samen boodschappen met u. Maar er zijn ook handelaars die de 
boodschappen tot bij u thuis kunnen brengen. Het OCMW heeft 
deze handelaars opgesomd in een overzichtelijke brochure. Die 
kan je telefonisch op vragen via 056 300 200. 

Steenakker 14, staat nog leeg …

De woning op Steenakker 14, indertijd door het OCMW 
aangekocht om er aangepaste appartementen voor senio-
ren te bouwen, staat al jaren leeg. Na de verkiezingen van 
2012 zette de nieuwe meerderheid de plannen op de hel-
ling. Ze keurde zelfs de bouwvergunning af. Argumentatie 
is dat men geen extra sociale woningen meer wil in Wervik. 
Plots in de gemeenteraad van oktober 2017 keurde dezelfde 
meerderheid nochtans een uitbreiding goed van 24 extra 
sociale woningen goed, te realiseren door de Maatschappij 
De Leie. Ondertussen verkommert deze eigendom van het 
OCMW op Steenakker verder. De kosten lopen op: aankoop 
(€120.000), architectenkosten (€30.000), subsidies die we 
kregen gaan we moeten terugstorten (€79.000), ... . Tijd om 
er dan toch een project voor bejaarden en senioren van te 
maken? CD&V staat er alvast nog steeds achter.

Huursubsidiereglement 

Op voorstel van de CD&V is er een huursubsidiereglement gekomen 
in Wervik. Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen beroep 
doen op een tussenkomst in de huur. Meer info over dit huursub-
sidiereglement? Neem contact met CD&V of met het OCMW - 056 
300 200.

Schoolcheques 

Indien u het voorkeurstarief geniet bij het ziekenfonds, 
dan komt u in aanmerking voor de schoolcheques. De 
cheques hebben een waarde van €5. Een gezin kan maxi-
mum 20 cheques van €5, dus in totaal €100 per jaar aan 
tussenkomst krijgen. Het OCMW neemt dit initia-
tief in de strijd tegen de kinderarmoede in onze 
gemeente. Met deze cheque 
kan een deel van de school-
factuur of kunnen school-
activiteiten mee betaald 
worden. Vraag info bij het 
OCMW of bij de school zelf. 
Alle scholen werken actief 
mee aan het project.

SCHOOL

€ 5,00

Sneeuwtelefoon actief deze winter 

De winter is in aantocht. Bent u in december of januari zelf niet 
in staat om uw voetpad sneeuw- 
én ijsvrij te maken? Bel dan 
naar de Sneeuwtelefoon en 
draai 056 300 200. 
Alle minder mo-
biele bewoners en/
of 65-plussers kunnen 
hiervan gebruik maken 
voor slechts €5 (voor een 
voetpad van 5 meter).


