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Damse soap rond OCMW-site 
Enkele eeuwen geleden had je de Brabantse Omwenteling, maar het  
vervolgverhaal van de omvorming van de voormalige OCMW-site lijkt 
stilaan een Damse Omwenteling. Bijna elke maand verandert er wel iets 
aan het project. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat een verhaal van 
minstens een twintigtal afleveringen. Misschien is ‘Damse Soap’ dan 
ook een beter woord hiervoor.

Het begon allemaal met een ambitieus 
masterplan dat het historische stads- 
centrum van Damme en de site van het 
vroegere OCMW-rusthuis voor de volgen-
de eeuwen op de kaart zou zetten. Een 
duur plan bovendien, want alleen al aan  
erelonen streken de opstellers ervan  
80 000 euro op.  Na verschillende aan-
passingen schaarde de bevolking zich 
niettemin achter het plan. 

Visieproject zonder visie
Maar stadsbestuur en OCMW hebben 
duidelijk verschillende intenties en belan-
gen. Het plan werd afgevoerd en maakt 
plots plaats voor het zogenaamde visie-
project Damme 20.20!  

Nu gaan ze bier en kaas maken. Wie is er 
eigenlijk de baas in Damme? Het stadsbe-
stuur en de bevolking of de OCMW-man?

Terwijl het oorspronkelijke masterplan 
nog 66 woningen voorzag, lezen we nu op 
de pancartes die aan de gevels gespijkerd 

werden dat er acht duplexappartementen 
en vier nieuwbouwwoningen voorzien 
worden. Een behoorlijk verschil. Maar 
we krijgen er wel een kaasmakerij en een 
bierbrouwer bij.

Veel visie vindt de N-VA dan ook niet 
terug in dit ‘visieproject’. Het lijkt meer op 
een regelrechte kakofonie. 

N-VA Damme  
bezoekt Natuurpark 
Het Zwin

Onder begeleiding van deskundige 
gids Jan Talloen genoten de leden 
van N-VA Damme enkele weken 
geleden van een wandeling over de 
Zwinvlakte. 

We kregen onder meer uitleg over 
het ringen van vogels. Dit laat toe 
om de vliegroutes van trekvogels 
volledig in kaart te brengen.

De aanwezige wandelaars keken 
ook met verwondering naar de 
diverse larven die in het zeewater 
aanwezig waren. We kregen ook 
de kans om te proeven van de 
jonge zeekraal en de delicatesse 
‘lamsoor’.  

Na de wandeling werd er gezellig 
nagekaart bij een aperitief.

  Wie bedenkt dat allemaal? Deze borden 
geven alvast een hint, denkt  
gemeenteraadslid Jan Van Meirhaeghe.
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BE-Alert

Blijf op de hoogte bij noodsituaties
In noodsituaties is het snel verwittigen van de bevolking – met een uniforme en duidelijke boodschap,  
afkomstig van de overheid – van vitaal belang. Daarvoor moeten de autoriteiten wel kunnen rekenen op 
kanalen die voldoende doeltreffend en verscheiden zijn. Het nieuwe BE-Alert is hiervoor een uitstekend  
systeem. De N-VA is dan ook blij dat Damme hierop heeft ingetekend. 

Wat is BE-Alert?
BE-Alert kan vierentwintig uur op vierentwintig en zeven  
dagen op zeven een boodschap versturen via sms, een gespro-
ken bericht op een vaste telefoonlijn, e-mail of sociale media.  
In de toekomst kunnen nog andere kanalen geïntegreerd  
worden om de bevolking zo goed mogelijk te verwittigen. 
Bewoners die de boodschap willen ontvangen, kunnen zich 
registreren via www.be-alert.be.

Gemeenten die bij BE-Alert zijn aangesloten, krijgen bovendien 
een bijkomend kanaal ter beschikking: Alert-SMS. Hiermee 
kunnen de burgemeesters (of de gouverneur) een sms sturen 
op basis van de plek van het incident. Iedereen die aanwezig 
is in een bepaalde zone, ontvangt dan een sms, ook als je niet 
bent aangesloten bij BE-Alert. Dit gebeurt met een snelheid van 
meer dan 100 berichten per seconde.

Meer West-Vlaamse gemeenten moeten aansluiten
Op dit ogenblik is echter nog niet de helft van de West-Vlaamse 
steden en gemeenten aangesloten bij BE-Alert. Dat achterhaalde 
N-VA-provincieraadslid Kurt Himpe. Van de 64 gemeenten in 
onze provincie zijn er momenteel slechts 31 aangesloten. 

N-VA Damme hoopt dat dit cijfer snel de hoogte in gaat, want 
het systeem kan maar optimaal werken als er zo veel mogelijk 
gemeenten én inwoners zich registreren. Op die manier wordt 
optimaal bereik gehaald. Minister Jan Jambon zal via een 
overheidscampagne de bevolking dan ook aansporen om zich 
massaal bij BE-Alert te registeren en de gemeenten op het hart 
drukken hetzelfde te doen.

Jan Van Meirhaeghe, N-VA-provincieraadslid

  Om de bevolking te sensibiliseren voor Be-Alert, startte het Crisiscentrum een grote publiekscampagne. Ook u kan zich inschrijven via: 
www.bealert.be/nl/schrijf-je

Fusiekoorts?
Damme: een doodlopende straat? Via Sijsele naar Maldegem? 
Het CD&V-stadsbestuur heeft het parcours al uitgestippeld en 
de oranje richtingaanwijzers al geplaatst. Wordt het  
Maldamme of Dammelgem? Aan de onwelklinkende namen  
te zien niet meteen een goed idee …

Jong N-VA Damme stelt voor:
Bert Van Meirhaeghe

Bert Van Meirhaeghe is student geneeskunde, maar vooral al 22 jaar trotse inwoner van Oostkerke/
Damme. Naast zijn studies is hij een enthousiaste voetballer. Hij is ook actief als bestuurslid van 
N-VA Damme. “Als 22-jarige is het niet evident om actief te zijn in de politiek”, zegt Bert. “Maar ik 
koos bewust voor de N-VA als een jonge partij die zich keert tegen de oude politieke cultuur. Ver-
der is de N-VA ook vernieuwend: de partij brengt het de verandering die nodig is in Vlaanderen.”

“Er zijn niet veel jongeren actief in de politiek. In Damme is dit al zeker niet het geval. Waarschijn-
lijk omdat het niet vanzelfsprekend is om naast de studies en hobby’s nog tijd te vinden voor andere 
engagementen. Maar ik vind het belangrijk om een stem te kunnen zijn voor de Damse jongeren.”

Bert groeide op in de schaduw van de West-Vlaamse hoofdstad en bracht een groot deel van zijn 
jeugd in Brugge door. Toch is Damme steeds de plek waar hij zich echt thuis voelt en kan genieten: 
“Sinds 2013 zijn we met N-VA Damme actief als oppositie in de gemeenteraad. We hopen dan ook 
op een grotere stem in 2018 om zo de nodige vernieuwing in het Damse beleid te brengen. Hebben 
jullie vragen over onze Damse visie, dan kunnen jullie altijd met ons contact opnemen. Ik zie jullie 
dan graag op een van onze volgende activiteiten.”

  U kan Bert altijd contacteren via bert.vanmeirhaeghe@n-va.be.   
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Nieuwe bestemming voor kerken
De Vlaamse gemeenten maken op dit moment een 
denkoefening over de toekomst van hun parochie-
kerken. Ook N-VA Damme erkent de noodzaak van 
herbestemming. Maar dit moet gebeuren met respect 
voor de erfgoedwaarde van de kerkgebouwen.

In Damme staan er acht kerken. Vier hiervan zijn beschermd 
en één kerk heeft een beschermde toren. Voor het kerkfabrieken 
voorziet de gemeente elk jaar een bedrag van ongeveer 275 000 
euro.

Dit bedrag wordt uitgesplitst in een exploitatietoelage, tussen-
komst in de erediensten en een investeringstoelage en tussen-
komst in onderhoud- en herstelkosten. Nu het aantal kerk- 
gangers terugvalt en er steeds minder priesters zijn, moeten we 
hierover toch eens serieus nadenken.

N-VA Damme wil de kerken daarom inplannen in een toeris-
tisch en economisch verhaal. Waarom creëren we bijvoorbeeld 
geen ‘Rondje Damme’, waarbij een bezoek aan kerkgebouwen 
gevolgd kan worden door een passage langs de plaatselijke 
horeca en boerderijverkoop? Dit idee werd al  uitgewerkt in de 
Damse Kapelletjesroute.

Elke kerk zijn eigen uitstraling 
We zijn er ook voorstander van om elke kerk een eigen functie 
te geven. De statige Sint-Martinuskerk in Sijsele is ideaal voor 
begrafenissen, het pittoreske Sint-Jacbskerkje in Hoeke kan veel 
trouwlustigen lokken en de Sint-Kwintenskerk van Oost- 
kerke – met zijn uitzonderlijk mooi orgel – kan gebruikt  
worden voor concerten op gezette tijden.

Vivenkapelle beschikt dan weer over een volledig Neogotisch 
complex met een rijke geschiedenis, waar gegidste wandelingen 
kunnen plaatsvinden. In Moerkerke wordt de mooie Sint- 
Dyonisiuskerk, vandaag al gebruikt als concertruimte, museum 
en locatie van de Heemkundige Kring.

 

In de Sint-Ritakerk in de wijk Den Hoorn komen dagelijks 
bedevaarders in stilte bidden. Waarom hen geen Sint-Ritataart 
of -pralines aanbieden in de plaatselijke horeca? Of Sint-Rita-
bier? En het kerkplein en de binnentuin van de OCMW-site aan 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme zien wij als mogelijke 
locatie voor openluchttheater. Ook voor de kerk in Lapscheure 
heeft N-VA Damme ideeën: maak hier een overdekt colum- 
barium en een stille ruimte waar iedereen terecht kan ongeacht 
geloof of visie.

Van bibliotheek tot restaurant 
Misschien moeten we zelfs onze geest nog meer openzetten en 
onze kerkgebouwen durven openstellen voor nog totaal andere 
doeleinden. Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden die 
dan ontstaan: het aanbieden van kinderopvang, het gebouw 
openstellen als openbare bibliotheek of als repetitielokaal voor 
de artistieke jeugd. Ook een congrescentrum met catering  en 
vergaderzaal of een totale verkoop aan particulieren die de kerk 
inrichten als hotel -restaurant zijn opties.

Lut Anseeuw, voorzitter N-VA Damme

Jong N-VA Damme stelt voor:
Yorrick Neyt
N-VA Damme geeft graag kansen aan jonge mensen. 
Daarom stellen we in dit blad Yorrick Neyt voor, de 
jongerenverantwoordelijke van onze afdeling. Yorrick 
Neyt is 20 jaar en studeert politieke wetenschappen aan 
de Universiteit Gent. 

“Mijn doel is om samen met zoveel mogelijk jongeren de 
verandering ook hier in Damme mee te ondersteunen”, 
zegt Yorrick. “Samen gaan we voor meer openheid en 
efficiëntie in de gemeente. Dat wilt u toch ook?” 

Jaagpad  
nog steeds 
sluipweg
Het jaagpad tussen de 
Jacxsensbrug en Molen-
tjesbrug wordt nog steeds 
gebruikt als sluipweg. 
Fietsers en voetgangers 
moeten hier uitwijken 
voor auto’s en tractors. 
De N-VA vraagt daarom 
extra controles om de 
veiligheid van de weg- 
gebruikers te verzekeren.

  Wenst u met ons mee te denken over de toekomst van onze 
kerken? Uw ideeën zijn zeker welkom. Geef ons een seintje via 
damme@n-va.be of via onze bestuursleden.

  Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan verwelkomt Yorrick u graag op een van onze N-VA- 
activiteiten. U kan hem ook altijd bereiken via yorrick.neyt@n-va.be.   

 Op www.n-va.be/damme kan u onze visie voor de Damse kerken in detail lezen.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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