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Wervik is een stad, maar we moeten niet de grootste stad van Vlaanderen willen worden en alles met immense 
appartementsblokken volstouwen. Bouwen langs de Leie? Geen probleem, maar behoud veel groen en zorg 
dat je er ook zicht hebt op andere delen van onze mooie stad! Anders wil niemand er nog wandelen. Zo moet 
ook Geluwe zijn dorpse karakter blijven behouden.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid vormt een belangrijk werkpunt in Wervik.
Vooral op het kruispunt van de Beselarestraat in Geluwe, waar de schoolpoort van De Graankorrel aan paalt. 
Dit kruispunt werd heraangelegd.  Voorrang aan rechts is er van toepassing, gekoppeld aan een zacht 
verkeersplateau.  Maar soms staan vanuit de vier windrichtingen alle wagens stil. Gevolg is chaos! De zwakke 
weggebruiker is het grote slachtoffer.
Daarom vragen we dat er duidelijker verkeerssignalisatie komt. Nu is de signalisatie weliswaar wettelijk in orde 
maar allesbehalve duidelijk. Waarom geen groot waarschuwingsbord met de aanduiding voorrang aan rechts? 
Of een bi-flash (flikkerend licht) om het gevaarlijke punt tijdig aan te kondigen zodat men zijn snelheid matigt?

Nog in Wervik is er ter hoogte van de smalle centrumstraten in de Donkerstraat, Nieuwstraat en Groenestraat 
een woonerf geïnstalleerd. Dat betekent dat je er maar 20 km per uur mag rijden én dat voetgangers en fietsers 
er voorrang hebben. In de Ooievaarstraat heerst dan weer een regime 30 km per uur. Op vandaag wordt dit
alles straal genegeerd. De auto is er koning terwijl het eigenlijk de fietser en de voetganger moeten zijn. Wellicht 
is het niet duidelijk genoeg. Wij vragen een wegversmalling en een betere aanduiding van de verkeersregels.

Fietspaden zijn luxe in Wervik-Geluwe.
De straten zijn er vaak zeer smal waardoor er geen fietspad is. Bovendien zijn er steeds meer fietsers. Fiets-
suggestiestroken kunnen misschien de veiligheid ten goede komen.

Ruimte voor activiteiten
In Geluwe sloot begin dit jaar Het Berkenhof zijn deuren. Zes jaar terug gebeurde dat reeds met ‘t Gildenhof  In 
Wervik. Ook het oud schooltje in de Laagweg is verkocht.
Veel zaaltjes verdwijnen en steeds meer verenigingen moeten op zoek naar een nieuwe stek voor hun activitei-
ten, voor stockage of voor repetities. Beweging.net wil dat er perspectief komt voor de verenigingen. Er is nood 
aan meer zaaltjes. Het Forum is overbezet en Oosthove is niet aangepast voor toneelvoorstellingen of lezingen… 
Hoe lang moeten verenigingen nog in de kou staan?

En wat met de senioren?
De zorgvoorzieningen in Wervik en Geluwe zijn goed uitgebouwd.
Belangrijk is dat er voldoende aanbod is aan activiteiten voor plussers. Zij zijn heel actief en hun groep wordt 
steeds groter. In Wervik vragen zij al geruime tijd goede petanquepleinen. Het is eveneens essentieel dat senio-
ren en minder mobiele mensen zich vlot kunnen verplaatsen. Trottoirs liggen er nu vaak slecht bij of ze hebben 
een hoge boordsteen. Wij vragen structurele aanpassingen. Er moeten tevens meer banken komen, waar men-
sen even kunnen verpozen. en meer afvalbakjes. 
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