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Vanaf september 2016 moet iedere nieuwe  
begunstigde van een leefloon een Geïndividualiseerd 
Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) 
ondertekenen. Met het GPMI heeft het OCMW  
een belangrijk instrument voor begeleiding,  
responsabilisering en activering in handen. 

Maximale maatschappelijke integratie 
Zo kan het OCMW nu afspraken op maat van de cliënt maken 
en duidelijker communiceren. Bij niet-naleving van dit contract 
worden sancties, zoals schorsing, voorzien. Het doel is altijd de 
maximale maatschappelijke integratie van de cliënt, maar het is 
dus een verhaal van rechten én plichten. Vroeger was een GPMI 
ondertekenen enkel verplicht voor leefloners onder 25 jaar. Nu 
geldt die verplichting ook voor wie ouder is. Bovendien geldt ze 
nu ook evenzeer voor alle erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden.

Gemeenschapsdienst als voorwaarde voor leefloon
Nieuw is ook het opnemen van gemeenschapsdienst in het GPMI 
als vereiste om in aanmerking te komen voor een leefloon.  

Het aanvaarden van gemeenschapsdienst toont immers de werk-
bereidheid aan. Is een sociale tewerkstelling nog niet haalbaar 
of heeft de OCMW-cliënt de pensioenleeftijd al bereikt, dan 
kan gemeenschapsdienst hem of haar opnieuw een gevoel van 
eigenwaarde geven en sociale contacten helpen behouden. De 
opname van gemeenschapsdienst in de wetgeving is er gekomen 
dankzij de N-VA.

OCMW-contracten op maat bevorderen  
maatschappelijke (her)integratie

N-VA Damme komt  
naar u toe!
Wij heten iedereen van harte welkom op  
zondag 27 november 2016 in De Knotwilg  
in Oostkerke (St. Kwintensstraat 12) vanaf  
11 tot 13 uur op onze N-VAperitief.

Hierbij trakteren wij op een aperitief en krijgt 
u de kans om onze mandatarissen en  
bestuursleden de nodige vragen te stellen, 
opmerkingen te maken of suggesties te 
geven die voor uw (deel)gemeente  
belangrijk zijn. Hopelijk tot dan!

zondag 
27 november 

2016
De Knotwilg 
Oostkerke 

St. Kwintensstraat 12
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N-VA wil sterretjesweide op begraafplaats

‘Iedereen moet steentje bijdragen’
De MUG-helikopter ligt na aan het hart

Tijdens de Gemeenteraad van september vroeg de N-VA om het reglement voor begraafplaatsen aan te 
passen en verder ook een sterretjesweide aan te leggen. De sterretjesweide is een begraafplaats voor niet-
levensvatbaar geboren kinderen of foetussen. “Een waardig afscheid en een serene begraafplaats zijn erg 
belangrijk voor ouders en familieleden van doodgeboren baby’s, ongeacht de duur van de zwangerschap”, 
zegt fractieleider Jan van Meirhaeghe.

Troost vinden in 
Moerkerke Den Hoorn
N-VA Damme roept daarom 
op om werk te maken van een 
sterretjesweide op minstens 
één van de gemeentelijke 

begraafplaatsen in onze 
gemeente. “De begraafplaats 
van Moerkerke Den Hoorn 
is geschikt, omdat deze 
deelgemeente veel bezoekers 
ontvangt in het kader van 
het bedevaartsoord St. Rita”, 
vervolgt Jan. 

Hierdoor maken we ook 
externe bezoekers attent op 
de aanwezigheid van een 
sterretjesweide, zodat zij die 
het wensen, ook hier even 
troost kunnen vinden.

Voldoende privacy
De inrichting van een 
sterretjesweide fungeert 
als een teken van respect 
voor het ongeboren leven 
en een erkenning van het 
verdriet van de ouders en 

hun familie. De plaats van 
de sterretjesweide moet voor 
voldoende privacy zorgen. 
Hier moeten ouders of familie 
wat afgeschermd worden, 
zodat zij de kans krijgen om 
hun verdriet op een serene 
manier te verwerken. Het 
plaatsen van een rustbank kan 
ook wenselijk zijn.

Aanpassing reglement
N-VA Damme vraagt ook 
om het reglement voor de 
begraafplaatsen aan te passen. 
Zo krijgen ouders voortaan de 

kans hun niet levensvatbaar 
geboren kindje, ook al is het 
nog maar enkele dagen of 
weken oud, te laten begraven 
of cremeren. “Vroeger kon 
dat alleen bij ongeboren 
kinderen van minstens twaalf 

weken. Sinds de wijziging in 
het decreet kunnen ouders 
aanspraak maken op een 
sterretjesweide, een begraving 
of crematie, ongeacht de duur 
van de zwangerschap.” Ouders 
hebben in zulke situaties 
vaak nood aan een blijvend 
aandenken aan hun kindje en 
dit kan helpen hun verdriet 
beter te verwerken.

Informatiecampagne 
opzetten
Wij vragen ook om een 
informatiecampagne op 

te zetten om de inwoners 
van Damme, huisartsen 
en ziekenhuizen in te 
lichten over de wijziging 
in het reglement, de plaats 
van de sterretjesweide, de 
voorgestelde gedenkplaatjes 

en de daaraan verbonden 
kosten. N-VA Damme 
stelt voor om de lokale 
verenigingen te betrekken 
bij de inrichting van de 
sterretjesweide. 

Voorstellen rond vormgeving 
– eventueel gedenkteken, 
kunnen via de creatieve 
ateliers ontworpen worden. 
Ondertussen is het voorstel 
met unanimiteit van de 
stemmen in de gemeenteraad 
goedgekeurd.

Misschien heeft u de MUG-helikopter al eens zien 
overvliegen of landen in Damme. West-Vlaanderen is 
de enige provincie die –al sinds 1986- beschikt over 
een helikopter voor snelle interventies. Bezieler van dit 
project was de in 2014 overleden Dr. Eric Gheeraert, 
oud-provincieraadslid en vele jaren burgemeester 
van Snellegem en nadien Groot-Jabbeke. De MUG-
helikopter heeft zijn standplaats in het AZ St-Jan in 
Brugge en voert jaarlijks 650 opdrachten uit, dat is 8 
procent van alle MUG-uitrukken in de provincie.
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Het operationeel houden van de helikopter 
kost ongeveer 550 000 euro 
per jaar. Het is elk jaar opnieuw een 
uitdaging voor de vzw Instituut voor 
Medische Dringende Hulpverlening 
om de financiering rond te krijgen. 
25 procent wordt gedekt door de bijdrage 
van de getransporteerde patiënten, maar 
de hogere kost voor het inzetten van de 
helikopter ten opzichte van de gewone 
MUG, draagt de patiënt niet. Zowel de 
provincie West-Vlaanderen (ongeveer 
20 procent), de meeste gemeenten en 
enkele sponsors betalen een bijdrage. 
Het stadsbestuur van Damme betaalt 

elk jaar 36 eurocent per inwoner 
(3 266,70 euro in 2015). Ook verschillende 
gemeenten in Oost-Vlaanderen en Zeeland 
betalen hun bijdrage. We voelen dan 
ook plaatsvervangende schaamte als we 
zien, dat er in onze provincie steden en 
gemeenten zijn die weigeren de bescheiden 
bijdrage te betalen. Uiteraard wordt, 
ondanks deze onsolidaire houding, ook 
hun bevolking bediend door de MUG-
helikopter. 

Meer weten? Lees er alles over op de 
website van het Instituut voor Medische 
Dringende Hulpverlening:

www.imdh.eu.

Denk mee over toekomst gemeente!
Op zaterdag 17 september 
kwamen de mandatarissen en de 
bestuursleden van N-VA Damme 
samen om na te denken over de 
toekomst van onze gemeente. We 
maakten een evaluatie van de 
dingen die goed zijn, de zaken die 
beter kunnen, maar vooral wat kan/
moet veranderen in onze gemeente 
om ze leefbaarder te maken.
Diverse items kwamen aan bod: mobiliteit, 
milieu, veiligheid, betaalbaar wonen, 

leefbare woonkernen, maar ook onze visie 
op de herbestemming van de OCMW-site 
in Damme en het leefbaar maken van de 
mooie Damse stadskern.
We hebben zelf al enkele mooie ideeën 
genoteerd. Als je nieuwsgierig bent naar 
onze voorstellen, lees dan zeker ons 
volgende huis-aan-huisblad. Hier zullen we 
alle ideeën toelichten.

Graag doen we ook een oproep om zelf 
voorstellen/suggesties te doen. Wij staan 
open voor elke inbreng.

Meer weten? Jan Van Meirhaeghe, provincieraadslid N-VA Damme

 U kan ons contacteren 
via damme@n-va.be of 
lut.anseeuw@n-va.be.

  N-VA-provincieraadsleden samen met parlementsleden op werkbezoek 
bij de MUG-helikopter (Luc Coupillie, Tijl Waelput, Jan Van Meirhaeghe 
en Marleen De Mulder).

  Een overzicht van het aantal interven-
ties met de mug-helikopter. Hoewel 
sommige gemeenten en steden geen 
bijdrage leveren, profiteren ze wel mee.
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pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 
en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen
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€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op
werkloosheidsuitkering

Strijd tegen
schijnzelfstandigheid*

op basis van
geleverde arbeid
waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België
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bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort watVroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 
  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /
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