
N-VA Brugge, haar bestuursleden en
mandatarissen, de bestuursleden van
het arrondissement Brugge-Torhout-

Oostkust en onze parlementsleden uit
West-Vlaanderen nodigen u uit voor

ons

POLITIEK CAFÉ
op vrijdag 22 oktober 2010 

om 19.30 uur

Parochiezaal Centrum Sint-Jakob
Jan Boninstraat 20 - 8000 Brugge

Leer de N-VA kennen bij een 
gezellige babbel met een drankje en
een hapje. Maak kans op een rond-

leiding en lunch voor twee in de
Kamer of Senaat of een ontvangst 

op het stadhuis van Brugge.

Alle leden en sympathisanten van de
N-VA zijn welkom! 

Inschrijven voor 15 oktober:
per e-post op brugge@n-va.be 

per post bij Tijl Waelput, 
Waalsestraat 32, 8000 Brugge

Beste inwoner van Damme, Sijsele, Vivenkapelle, Moerkerke, Oostkerke, Hoeke,
Sint-Rita/Den Hoorn en Lapscheure,

Sinds 13 juni 2010 is de N-VA de grootste Vlaamse  partij. In het kieskanton Brugge,
waar ook Groot-Damme toe behoort, haalde de partij 25,89 procent van de stem-
men, bijna 2 procent meer dan het West-Vlaamse gemiddelde. U gaf ons voldoende
slagkracht om een sterk Vlaanderen verder uit te bouwen. 

DEMOCRATIE BEGINT AAN DE BASIS
We waren niet talrijk toen de N-VA werd opgericht. Vaak moesten we met de moed
der wanhoop tegen de stroom in roeien. Maar nog voor het grote succes van de laat-
ste verkiezingen groeide ons arrondissement al sterk aan. 
N-VA arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust heeft vandaag schepenen, gemeente-
en OCMW-raadsleden, een senator en een Kamerlid. We zijn vertegenwoordigd in
de Provincieraad en kunnen bogen op sterke afdelingen in onder meer
Blankenberge, Knokke-Heist, Brugge, Zedelgem, Beernem, Torhout en Oostkamp. 

VOOR EEN SOCIAAL EN RECHTVAARDIG BELEID IN DAMME
Wilt u Vlaanderen mee helpen vormgeven? Wilt u uw stem laten horen in Damme,
samen met een partij die wil bouwen aan een verantwoordelijk, sociaal, recht-
vaardig en toekomstgericht lokaal bestuur? Laten we daar dan
samen werk van maken! 

Hebt u vragen, opmerkingen, knelpunten, suggesties aangaan-
de het beleid in Damme? Laat het ons weten! 

Erik Van In
Voorzitter arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust

Kwekersstraat 71, 8000 Brugge
damme@n-va.be 

Groot-Damme
Ja a r ga ng  2 0 1 0  •  N r. 1 - o k t o b er  •  d a m m e @ n - va . b e   w w w. n - va . b e  

Groot-Damme verdient een sterk beleid

V.U. Erik Van In
Kwekersstraat 71
8000 Brugge

136/10

WILT U ONS EERST BETER LEREN KENNEN? 
Geef ons een seintje en u ontvangt een kennismakingspakket en gedurende 

3 maanden gratis ons ledenmagazine met nieuws over actuele 
maatschappelijke thema’s zoals economie en werk, gezinsbeleid, welzijn, 

senioren- en jeugdbeleid, migratie en asiel, vergrijzing en pensioenen. 
Telkens krijgt u in duidelijke taal de visie en analyse van de N-VA te lezen.

WILT U METEEN LID WORDEN VAN DE N-VA? 
Het lidmaatschap geeft u spreekrecht op ledenvergaderingen en congressen. 

U verkiest mee het afdelingsbestuur en u blijft op de hoogte door het 
maandelijkse ledenmagazine en nieuwsbrieven. Lid worden kost 12,50 euro,
overige gezinsleden op hetzelfde adres worden medelid voor maar 2,50 euro.

Jongeren tot en met 30 betalen slechts 5 euro per jaar.

Gespreksavond met
VLAAMS MINISTER 

PHILIPPE MUYTERS

over Ruimtelijke Ordening

26 november 2010 om 20 uur
Cultuurcentrum Scharpoord

Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
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De N-VA werd op 13 juni in één klap de grootste partij van Vlaanderen, met tien procent
meer dan de tweede partij. Dankzij deze eclatante resultaten doet een hele schare nieuwe
parlementsleden zijn intrede in Kamer en Senaat. Wij stellen de West-Vlaamse gekoze-
nen graag aan u voor.

� PATRICK DE GROOTE
°1958 - Ruddervoorde
Gehuwd met Nele, papa van dochter Maaike en zoon Jelle, opa van Jasper

Patrick De Groote zetelde bijna vier jaar in de Kamer en is ook een zeer actief gemeenteraadslid. Hij was
voorheen gedurende 23 jaar een gedreven leerkracht. Patrick vond je de voorbije jaren terug als vast lid
van de commissie Defensie, Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. Hij was ook lid van de bij-
zondere commissie Veiligheid Spoorwegen. Een bezige bij die ook in de Senaat zijn steentje zal bijdragen.

Harde werker, Levensgenieter, Sportief, Reiziger, Vlaams-nationalist

� BERT MAERTENS
°1981 - Izegem
Woont samen met 
Tine Maeseele

Bert is gewezen scoutsleider en 
oud-voorzitter van de Izegemse
jeugdraad . Hij ro lde in 2006 in de lokale

politiek  en werd  het jongste gemeenteraadslid  van zijn
stad . Bert was tot juli 2010 woordvoerder van Vlaams
minister Geert Bourgeois.

Jong geweld, Van alle markten thuis, 
West-Vlaanderen boven!, Groepsmens, Onhandig

� DAPHNÉ DUMERY
°1974 - Blankenberge
Gehuwd en 1 dochter 

Daphné Dumery is 
criminologe en juriste. Ze behaalde haar
d iploma rechten nadat ze reeds was
afgestudeerd  als criminologe 

en als federaal ambtenaar bij de Dienst Vreemdelingen-
zaken werkte. Ze is nu advocate aan de Brugse balie. De 
voorzitster van N-VA Blankenberge zal voor de eerste
keer zetelen in de Kamer.

Gedreven, Weet van aanpakken, Leergierig, Teamspeler,
Empathie

� MANU BEUSELINCK
°1970 - Oostende
Gehuwd met Vanessa Brysse 
en fiere papa van 
June (10) en Andres (8)

Ook Manu Beuselinck  is nieuw in de
Kamer. Deze apotheker van opleid ing

werkte 10 jaar als apotheker en is nu reeds 
6 jaar zelfstandig zaakvoerder van verschillende 
vennootschappen.

Sportief, Leergierig, Rechtvaardig,
Backbencher

� KOENRAAD DEGROOTE
°1959 - Dentergem
Gehuwd, vader van twee dochters 
(21 en 14 jaar)

Koenraad  Degroote is al meer dan 
20 jaar burgemeester van Dentergem. 
Deze advocaat aan de balie van 

Kortrijk  is allesbehalve een politiek  groentje en zal zijn
ervaring dus kunnen gebruiken in de Kamer.

Volksvriend, Advocaat, Alomtegenwoordig in de regio,
Bestuurservaring, Dienstvaardigheid

DE N-VA-PARLEMENTSLEDEN VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

IN DE SENAAT WORDT DE PROVINCIE VERTEGENWOORDIGD DOOR
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“Ik kreeg de liefde voor 
Damme met de paplepel mee”

JEAN-MARIE, U HEEFT WEL WAT MET DAMME?
Jean-Marie Bogaert: “Inderdaad, ik heb mijn eerste
acht levensjaren doorgebracht in Sijsele en waarschijn-
lijk is daar mijn voorliefde voor Sijsele en Damme
gegroeid.
Meer dan 30 jaar heb ik duizenden mensen het polder-
landschap in en rond Damme getoond met de
Pinksterwandeltochten. Nu nog bestaat het Pinkster-
pad als blijvend aandenken hieraan. Ook met de
Brugse Mettentocht op 11 juli deden we regelmatig
Damme aan.”

MAAR INTUSSEN IS WEL 
ÉÉN EN ANDER VERANDERD?
Jean-Marie Bogaert: “Sinds ik voorzitter ben van het
Brugs Ommeland hebben we een aantal initiatieven

genomen om bezoekers en inwoners de prachtige
omgeving van Damme per fiets te laten verkennen.
Vooreerst is er de fietsroute ‘Tussen Forten en Dijken’
die ook Oostkerke en Hoeke aandoet. Vorig jaar orga-
niseerden we de poëziefietsroute ‘Vrouwen van
Vlaanderen’ die de klemtoon legde op het Sint-
Janshospitaal in hartje Damme. 

En eerder nog hadden we de ‘Jef Claerhoutfietsroute’.
Die verbond een hele reeks plaatsen met elkaar waar
mooie werken van deze kunstenaar op het openbaar
domein staan. In Damme gaat het over de beelden-
groep van Tijl Uilenspiegel, het verbroederingsmonu-
ment op de Haringmarkt, het Paard van Viven en het
verbroederingsmonument Seyssel in de Stationsstraat
in Sijsele.”

Jean-Marie Bogaert
N-VA-schepen voor Toerisme in Brugge, 

Provincieraadslid en Voorzitter Brugs Ommeland

Fietsers en wandelaars die de drukte van
de Damse Vaart willen vermijden, gebrui-
ken vaak de Polderstraat om naar en van
Damme te wandelen of te fietsen. Ook de
via Brugensis, waarlangs de pelgrims 
vanuit Hoeke via Brugge naar Santiago 
de Compostela gaan, loopt langs de

Polderstraat.

Al dat wandel- en
fietsverkeer komt vaak
in conflict met het
drukke autoverkeer dat
de Polderstraat gebruikt
om de woonwijk van het
Dampoortkwartier of het
moeilijke kruispunt aan
de Dampoort te vermij-
den.

APART FIETS- EN WANDELPAD LANGS ZUIDERVAARTJE
De N-VA stelt voor om dit probleem op te lossen door bijvoorbeeld een vrijliggend fiets- en wandelpad te creëren
langs een gedeelte van het Zuidervaartje, evenwijdig met de Polderstraat. Ter hoogte van ’t Apertje zou dan
gedacht kunnen worden aan een overzetpont voor fietsers en wandelaars, naar het voorbeeld van “Kobus” in
Lapscheure. Bij de technische uitwerking moet uiteraard rekening worden gehouden met de doortocht van de
Lamme-Goedzakboot.

Dit zou meteen ook een ontsluiting zijn van het Fort van Beieren én van Damme, dat er op die manier ook nog een
toeristische attractie bij krijgt!

Jean-Marie Bogaert (N-VA) 
en Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA)

testen de Damse fietsroutes uit. 

Druk autoverkeer in Polderstraat

Alternatieve weg voor wandelaars en fietsers 

De N-VA vraagt eenvrijliggend fiets- enwandelpad langs hetZuidervaartje.

Fietsers en wandelaars die de drukte van de Damse Vaart 
willen vermijden, gebruiken de Polderstraat om 
naar en van Damme te wandelen of te fietsen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets

onmogelijk.

Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003

leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen

hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.

Maar wij hebben volgehouden en wij hebben door-
gezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de ver-
kiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 14 senatoren ... met de grootste

partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.

We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige par-
tijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emo-
ties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en drin-
gende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en finan-
cieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kun-
nen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.

De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering. 
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

VLAANDEREN
KLEURT

GEEL

Wie op 14 juni de kranten 
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een

gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste 

kantons in Vlaanderen, 
van Veurne tot Maaseik. 

Voor zij die willen, 
is niets onmogelijk…
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