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Speelstraat = zone 30
De grote vakantie staat alweer voor de deur. Dit betekent dat de 
kinderen terug twee maanden vrij zijn om op straat te spelen, 
naar sportkampen te fietsen, een uitstapje naar zee te maken of 
om gewoon thuis te genieten.

In de speelstraten mogen kinderen op straat spelen. Automobi-
listen mogen in deze straten maar 30 km/uur rijden. Toch wordt 
de zone 30 niet altijd gerespecteerd. We houden van onze (klein)
kinderen, waarom passen wij onze snelheid dan niet aan?

Voet- en fietspaden in slechte staat
Op zaterdagnamiddag gaat N-VA Damme op huisbezoek in  
de gemeente. Hier horen wij vaak dezelfde opmerkingen.  
Namelijk dat de voet- en fietspaden 
in Damme in slechte staat zijn.  
De N-VA Damme volgt de  
geplande werken op. Wij zijn er  
om uw veiligheid te garanderen.

Lut Anseeuw
Voorzitter N-VA Damme

N-VA Damme wenst u een zonnige en veilige vakantie!

Laat de Vlaamse leeuw  
wapperen op 11 juli

Vriendenavond met Vlaamse 
stoverij en frietjes

Op 11 juli vieren wij de Vlaamse Feestdag. N-VA Damme  
doet een warme oproep om ook uw Vlaamse leeuw te laten  
wapperen op die dag! Uiteraard verrassen wij u die dag graag 
met een kleine attentie: een gele zonnebril. Dit geschenkje gaat 
samen met een leuke wedstrijd. Bezorg de N-VA een originele 
foto met de gele zonnebril en maak kans op een uitzonderlijke 
prijs: het bezoek van een ijskar of een frietkot voor vijftig perso-
nen! Deelnemers mogen de foto’s naar gelebril@n-va.be sturen.

Hou alvast volgende datum vrij in je agenda: zaterdag 1 oktober 
2016 om 19 uur in Damme – t’ Schuurtje voor een vrienden-
avond met Vlaamse stoverij en frietjes.

Volwassenen betalen 20 euro,  kinderen slechts 15 euro.

 Meer info nodig? Bezoek onze website www.n-va.be/damme
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Met N-VA naar Plopsaland!

Damse vaart voorlopig beschermd als onroerend erfgoed

N-VA wil uniform opsporingssysteem
De N-VA vraagt, bij monde van provincieraadslid Nick Verwimp, 
een uniform systeem aan de Vlaamse kust om vermiste kinderen 
op te sporen. Naar aanleiding van een mondelinge vraag in de 
provincieraad van april 2016 vraagt de N-VA om voor betere 
communicatie en informatie te zorgen bij alle kustbezoekers 
voor de anti-verdwaalsystemen.

Op zondag 11 september is Plopsaland in De Panne helemaal van de N-VA. En dus ook van jou en je familie. 
Want zo hoort dat op een familiedag: iedereen die deel uitmaakt van de grote N-VA-familie is meer dan 
welkom.

Dankzij  de ondertekening van een ministerieel besluit door minister-president Geert Bourgeois, is de 
Damse Vaart voorlopig beschermd als onroerend erfgoed. Dit is goed nieuws voor onze stad. Het unieke 
landschap langs de Vaart wordt beschermd. Dit landschap bestaat vooral uit kromme populierenrijen die 
meebuigen in de richting van de zeewinden en in het kanaal weerspiegeld worden. De recreatieve waarde 
(zwemmen, vissen, fietsen) van de Vaart speelde ook een belangrijke rol in de voorlopige bescherming.

Ook de schapenbegrazing, waar de N-VA Damme en 
talrijke N-VA-vertegenwoordigers van provincieraad 
en andere parlementen, zo voor ijverden, wordt door 
dit besluit verankerd. De schapen zijn er terug en 
zullen er blijven.

Fractievoorzitter Jan Van Meirhaeghe: 
“Het is alleen jammer dat de poort voor de 
verbreding van het Schipdonkkanaal niet volledig 
werd dichtgedaan. Als zelfs de burgemeester van 
Damme zegt dat dit dossier in de koelkast zit, wie 
zijn wij dan om het er terug uit te halen?

Vanuit heel Vlaanderen reizen er N-VA-bussen naar Plopsaland. 

De bus vanuit de afdeling Damme vertrekt om 8 uur op het Lindenplein in Sijsele. 

Inschrijven en melden van de opstapplaats: martijn.rogiers@n-va.be

“Bij de ene badplaats heb je verdwaalpalen 
en bij de andere niet. Dit zorgt enkel maar 
voor verwarring.”

Provincieraadslid Nick Verwimp

 Meer info op: www.n-va.be/west-vlaanderen
  De schapen mogen terug grazen langs de Damse Vaart.

Meer veiligheid in de cultuurfabriek
N-VA Damme vraagt naar meer veiligheid in de 
cultuurfabriek. N-VA-bestuurslid Heidi Verstraete: 
“Het is een openbare plaats waar veel mensen 
samenkomen, voor verschillende activiteiten. Door 
de twee verschillende ingangen is er niet altijd zicht 
wie zich waar in het gebouw begeeft.” 

Voor het personeel die vooraan aan de balie zit, houdt dit wel 
een veiligheidsrisico in. Ook voor de mensen die deelnemen 
aan een voorstelling of activiteit zou camerabewaking toch een 
geruststelling moeten geven. Achteraan de cultuurfabriek zijn 
er al enkele wagens gevandaliseerd. De N-VA deed hierover 
een voorstel in de gemeenteraad en hoopt op een positief 
antwoord. Ook voor andere gebouwen zoals het administratief 
centrum in Moerkerke zou dit een oplossing bieden voor het 

onveiligheidsgevoel dat sommige personeelsleden ervaren bij de 
latere openingsuren in de winterperiode.



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


