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Wij zijn er klaar voor - u ook?
De Damse N-VA staat met een actieve bestuursploeg klaar om 
over twee jaar de noodzakelijke veranderingen door te voeren. 
Wij gaan zorgen voor de nodige verandering én verbetering in 
Damme. Momenteel schrijven we aan ons verkiezingsprogram-
ma en werken we initiatieven uit voor een goed financieel beleid, 
betere mobiliteit, groenbeleid, natuur- en erfgoedbeheer.

De N-VA staat voor inspraak, échte inspraak. En we luisteren 
graag naar uw suggesties. 

Stuur uw ideeën in verband met mobiliteit naar  
damme@n-va.be en mogelijk nemen we die mee in ons  
verkiezingsprogramma voor 2018.

Laat van u horen!
Kom ook zeker 
naar onze N-VA-
peritief op zondag 
12 maart 2017. U 
krijgt de kans om 
onze mandataris-
sen en bestuurs-
leden de nodige 
vragen te stellen, op-
merkingen te maken 
of suggesties te geven 
die voor uw (deel)
gemeente belangrijk 
zijn. Wij bieden u een 
gratis aperitief aan.
Iedereen welkom!

Paasbrunch
N-VA Damme nodigt zijn leden en sympathisanten uit op 
maandag 17 april voor een paasbrunch.

 Waar? Café De Bijeenkomst (Dorpsstraat 115, Sijsele).

 Hoe laat? Van 11 tot 13.30 uur

  Op het menu: aperitief – soep – broodjes met beleg – koffie – thee –  
frisdrank.

 Prijs: 15 euro voor volwassenen – 10 euro voor kinderen tot 12 jaar.ZONDAG

12 maart 2017
11 - 13 uur 

Café Het Vissershuis
Vissersstraat 49

Moerkerke

 Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via mail (lut.anseeuw@n-va.be) 
of bij een van de bestuursleden. Gelieve het bedrag ook te storten op rekening 
BE 30 7380 3357 0611 van N-VA Damme.
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Westtoer voorziet om in de loop van 2017 een nieuwe provinciale landschapswandelroute in Damme te rea-
liseren. Het betreft een samenwerking tussen Westtoer, Provincie West-Vlaanderen, Stad Damme, Vlaamse 
Landmaatschappij en vzw Natuurpunt. Dat vernam provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe van het provin-
ciebestuur.
Jan Van Meirhaeghe: “Het concept omvat een bewegwijzerd cir-
cuit van 12 à 16 kilometer dat Damme en Oostkerke met elkaar 
verbindt via zoveel mogelijk aantrekkelijke en verkeers- 
luwe wegen en paden. Het traject is in volle voorbereiding  
maar bestaat onder meer uit de stadswallen van Damme,  
Rabbattestraat, Zuiddijk, Schipdonkvaart-Zuid, Sifon,  
Oostkerke, Zuidbroekstraat, schipdonkvaart-West en ten slotte 
de Romboutswervedijk.”

De bewegwijzering zal worden uitgevoerd met kunststof zes-
hoekjes bevestigd op houten palen. Er wordt voorzien in een 
viertalig startbord met plattegrond. Er wordt een viertalige 
brochure met kaart, tekst en fotomateriaal uitgegeven. Deze zal 
te koop worden aangeboden aan 2 euro per stuk. De kostprijs 
voor de realisatie wordt geraamd op 2000 euro.

N-VA wil geen roze maar  
paarse vuilniszak
In enkele gemeenten werden de afgelopen maanden tests door-
gevoerd om ook andere soorten plastic in te zamelen die niet in 
de blauwe PMD-zak mogen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes 
en plastic zakken. 

Nu zijn er nog twee opties: naast de 
zakken voor restafval en de blauwe 
PMD-zak een bijkomende roze zak 
voor andere plastic soorten of de 
PMD-zak vervangen door een paarse 
P+MD-zak, waarin alle plastics ver-
zameld mogen worden. 

De minister van Leefmilieu pleitte 
onlangs in het Vlaams Parlement 
voor de invoering van een bijkomen-

de roze zak. De N-VA vindt dat geen 
goed idee. Het is voor veel mensen nu 
al verwarrend. Een bijkomende roze 
zak zal het er niet makkelijker op 
maken. Wij willen het simpel houden 
voor de bevolking met één zak voor 
alle plastic afval. Dat biedt de groot-
ste kans op succes en de gemeenten 
worden niet op hogere kosten gejaagd 
door een extra ophaling.

Nieuwe provinciale 
landschapsroute  
in Damme

 Meer weten?
Jan Van Meirhaeghe
Provincieraadslid N-VA West-Vlaanderen
jan.vanmeirhaeghe@west-vlaanderen.be
0473/944157
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Aangezien we een hart hebben voor onze lokale economie, 
verwenden we tijdens onze jaarlijkse Valentijnsactie de 
buurtwinkels in Moerkerke met chocolaatjes.

Wat met OCMW-site in  
historisch centrum?
Nog tijdens de vorige legislatuur (2006-2012) werd 
de aanzet gegeven voor de heropbouw, herinrich-
ting en herbestemming van de OCMW-site rond het 
historische St-Janshospitaal in de kern, in het hartje 
van het oude Damme.

Er was de open oproep via de Vlaamse Bouwmeester waar de 
architecten Lams en Van Mieghem als laureaat uit de bus kwa-
men.

In het voorjaar 2012 werden ze door het stadsbestuur aangesteld 
voor de opmaak van het Masterplan.

‘Zij zullen de toekomst van Damme voor de volgende 100 of 150 
jaar vastleggen.’ Dat kondigde wijlen burgemeester Bisschop 
toen aan. Een uitspraak die hij in de discussies tijdens gemeen-
teraden meermaals zou herhalen. 

Op de foto die toen in de krant verscheen zien we huidig 
OCMW-voorzitter naast de architecten, en achter hun rug en 
over hun schouder kijkt de secretaris op de plannen neer. Profe-
tisch beeld?

De burgers werden rondgeleid op de site, konden maquettes be-
wonderen en tijdens hoorzittingen kritiek spuien of hun hartje 
luchten.

Uiteindelijk leverden de architecten  - na enkele bijsturingen als 
gevolg van burgerprotest, van de opmerkingen van GECORO 
en Erfgoed, en ook van die van de N-VA-oppositie  - in 2015 een 
degelijk werkstuk af.

Maar vanaf dan begon de CD&V-meerderheid haar staart in te 
trekken, zowel in het stadsbestuur als in het OCMW. Want noch 
in de gemeenteraad, noch in de OCMW-raad werd dit master-
plan formeel goedgekeurd. De burgemeester omschreef het dan 
maar noodgedwongen als een ‘proces van visievorming’, maar 
het ziet er meer en meer naar uit dat men er weinig mee zal 
aanvangen. Dat belooft voor het project dat in de kazerne van 
Sijsele op stapel staat.

Het plan heeft nochtans genoeg aan de stadskas, en dus aan de 
belastingbetalende inwoners van Damme, gekost. Voor de erelo-
nen aan de architecten en de “regisseur”  - ook van de aardbol 
verdwenen trouwens  - alleen al 65 000 euro. 

Op een recente gemeenteraad op verplaatsing in Den Hoorn 
liet de OCMW-voorzitter in het heetst van de discussie zich 
ontvallen dat het masterplan dood en begraven was. Deze lapsus 
leverde haar meteen boze blikken op van een deel van het stads-
bestuur. Ja, van een deel, want niet alleen in dit dossier blijkt de 
openlijke verdeeldheid van de meerderheid.

De burgemeester spreekt dus van visievorming, maar dat is 
eigenlijk allerminst het geval. Het dossier nam al meteen een 
valse start doordat men mobiliteit uit het pakket lichtte. Met het 
zware verkeer die dagelijks door de Kerkstraat en het historische 
centrum rijden is de aanpak van de mobiliteit essentieel om niet 
alleen die OCMW-site, maar geheel oud-Damme terug leefbaar 
te maken, en dit is onlosmakelijk verbonden met dit masterplan.
En de visie verschrompelt verder doordat men het nergens goed-
gekeurd kreeg.

Het masterplan werd al helemaal opzij geschoven toen men in 
2016 de plannen voor de openbare verkoop bekend maakte. 
Ineens werd de taart in vijf stukken verdeeld, zodat de ene koper 
er een Plopsaland kan van maken, en de andere er appartemen-
ten kan neerpoten. De reuze frietzak en de flikkerende neon-re-
clames zijn nog maar het begin van wat het stadsbestuur in 
erfgoed-panden toelaat. Het gaat dus van kwaad naar erger, en 
er is geen sturing meer, voor zover die er ooit was. De vraag stelt 
zich dan ook of het stadsbestuur en het OCMW, met de diverse 
en tegengestelde kampen in deze meerderheid, een dergelijke 
realisatie wel aankunnen, en of dit niet naar een hoger, compe-
tenter beleids- en uitvoerend niveau moet getild worden.

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

N-VA heeft een voor Damme



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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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