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DAMME

www.n-va.be/damme

Woord van de 
voorzitter 
Alle Dammenaars wens ik een 
goed, gelukkig en gezond 2014 toe.
In dit nieuwe jaar zal N-VA 
Damme opnieuw haar beste been-
tje voorzetten om mee te bouwen 
aan een bruisender en levendiger 
Damme.

Als het van ons afhangt, zou een 
samenwerking met de meerder-
heid veel goede zaken voor de 
Dammenaar kunnen meebrengen. 
Spijtig genoeg heeft de huidige 
éénpartijmeerderheid een hoge 
muur rondom zichzelf gebouwd, 
waarbinnen enkel het eigen grote 
gelijk wordt verkondigd.

Toch zullen wij verder proberen de 
Dammenaar mondiger te maken, 
en de mogelijkheid bieden om de 
stem van elke inwoner te laten 
horen.

Elke Dammenaar heeft het recht 
om mee het beleid te bepalen!

Hoogmoed komt voor de val …
Onze vierkoppige fractie in de opposi-
tie heeft zeker geen Calimero-complex 
tegenover de zeventien raadsleden van 
de meerderheidspartij. Maar we krij-
gen helaas wel het gevoeld dat onze 
voorstellen niet altijd serieus worden 
genomen. En dat is jammer voor de 
inwoners van Damme.

Tegen de denderende trein van het 
zogezegde ‘immer en altijd grote gelijk’ 
met zijn zeventien wagons, is het vaak 
moeilijk opboksen. De meerderheid 
bekijkt ons meewarig, ook al vertegen-
woordigen we een niet onbelangrijk 
deel van de Damse bevolking. Zo kan 
een deel van de bevolking  niet deelne-
men aan inspraak en overleg. Er wordt 
dan ook geen ruimte gecreëerd om 
een positieve samenwerking voor een 
betere stad te verwezenlijken.

De gemeenteraad is de laatste decennia 
gedevalueerd tot een maandelijkse foor, een obligaat nummertje, een niemen-
dalletje waar over straatnamen, de prijs van een filmticket of het verlengen 
van een grafconcessie wordt gestemd. Het is een clownesk gebeuren dat zelfs 
‘Eigen Kweek’ overtreft.

‘Almachtig’ schepencollege laat weinig ruimte voor inspraak
Dit komt omdat de meerderheid alle belangrijke bevoegdheden en beslis-
singen verplaatst heeft naar het ‘almachtige’ schepencollege. Een vervormde 
democratie ?

Maar wij laten ons niet kleineren, ook al werden we op de gemeenteraad van 9 
januari ‘zielig’ genoemd. Nu zijn we wel al wat gewoon en is ons vel al wat ge-
hard en verdikt, maar deze manier van werken kan onze kleine oppositiepartij 
zeker niet smaken, noch tolereren.

Wil je trouwens eens echt weten hoe het eraan toegaat, kom je dan gewoon 
eens vergewissen door zelf een gemeenteraad bij te wonen. Dat zou elke 
Dammenaar toch ooit in zijn leven eens gedaan moeten hebben. Men zou wel 
eens kunnen schrikken van de houding van bepaalde figuren, die nochtans 
een voorbeeldfunctie zouden moeten voorstellen.

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

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

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

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Marc Eeckeloo
Voorzitter N-VA Damme

De gemeenteraad is gedevalueerd 
tot een foor. Gelukkig levert de 
N-VA wél goed werk - Manu 
Buysse, gemeenteraadslid
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Heidi Verstraete is een frisse nieuw-
komer in het Damse politieke 
milieu. Iemand met een verhaal, niet 
bang van uitdagingen en met een 
hart voor Damme.

Heidi was steeds al geïnteresseerd 
in politiek, en omdat Damme haar 
nauw aan het hart ligt, besloot zij op 
de nieuwe lijst van N-VA Damme 
op te komen bij de laatste gemeente-
raadsverkiezingen. Ze kreeg heel wat 
voorkeurstemmen, maar moest spijtig 
genoeg genoegen nemen met een stoel 
in de oppositie.

“Maar ik blijf ervoor gaan”, zegt 
Heidi. “Ik wil werk blijven maken 
van beter overleg met de Dammenaar 
in het algemeen. Verkeersveiligheid 
ligt me nauw aan het hart, net als al-
les wat betrekking heeft op de jonge 
Dammenaar. Maar ik vind het soms 
net zo leuk me als jonge politica eens 
te laten gelden in een gemeenteraad.”

Damme heeft nood aan een 
debatcultuur
Heidi merkt bij de meerderheid amper 
interactie: “De burgemeester en de 
schepenen voeren het woord en dat 
is het. Vandaar dat ik ook buiten de 
gemeenteraadzittingen meer werk 
wil maken van een debatcultuur in 
Damme. Inspraak in de gemeenteraad 
hebben we niet. En alles wordt door 
de meerderheid beslist in het schepen-
college. Democratie noemt men dat 
dan.”

Toch moet het de bedoeling zijn dat 
we de stad samen besturen, ten voor-

dele van alle inwoners, meent Heidi: 
“Natuurlijk zijn er goede projecten, 
waarvoor we ook steeds positief mee-
stemmen, maar een samenwerking 
met de meerderheid zit er blijkbaar 
niet in, en is blijkbaar niet gewenst.”

Het gemeenteraadslid  wil in de toe-
komst ook dat er beter wordt overlegd 
door de stad met bijvoorbeeld de 
horeca en handelaars, niet alleen in 
het historische Damme, maar ook in 
alle andere deelgemeenten: “De inwo-
ners moeten ook beter op de hoogte 
worden gehouden. Dat kan door een 
nieuw overlegorgaan uit te bouwen. 
Wat de toeristische sector betreft, zou 
ik ook veel meer handelaars en bur-
gers bij het beleid willen betrekken.” 

Andere zaken die Heidi in de toe-
komst zou willen aanhalen, zijn het 
drukke verkeer in Damme, parkeer-
problemen, betaalbaar wonen en het 
lanceren van nieuwe initiatieven. 
Veel werk aan de winkel dus, maar 
de meerderheid blijft blijkbaar bij de 
pakken zitten.

Goede ideeën moeten kansen 
krijgen
Goede ideeën van N-VA worden 
ook gefnuikt in de gemeenteraad. 
“Vandaar onze vraag om de gemeente- 
raad publiek uit te zenden via de me-
dia. Dan kan de Dammenaar eens zelf 
horen hoe het daar aan toe gaat, en 
hoe het spel gespeeld wordt door de 
meerderheid. Veel mensen weten niet 
eens dat de gemeenteraadszittingen
voor een deel openbaar zijn en dat 
je die kunt bijwonen. Wat je na een 

zitting in de media leest, is natuurlijk 
maar een deel van de zitting, waarbij 
de essentie van de polemieken veelal 
verloren gaat.”

Heidi is ook sterk voorstander van 
een stem voor de jongeren: “Ook in de 
politiek. Vandaar dat we eraan denken 
werk te maken van een Jong N-VA in 
Damme. We werken daarvoor nauw 
samen met de collega’s in Brugge. 
Wat wij dus nog zoeken zijn meer 
kandidaten om deze verjonging van 
Damme mee te helpen uitbouwen. Dat 
alleen kan Damme loodsen naar een 
nog betere toekomst!”

Voelt u zich ook betrokken en 
ondersteunt u onze betrachtingen 
om te werken aan een meer leefbaar 
Damme? Zet dan de stap naar onze 
partij. Vele Dammenaars deden 
dat al maar om onze stem nog meer 
kracht te geven, is het belangrijk om 
ons ledenaantal verder te verhogen!

Word lid van N-VA Damme door 
contact op te nemen met één van 
onze bestuursleden of door over-
schrijving op rekeningnummer 
BE30 7380 3357 0611. Hoofdleden 
betalen 12,50 euro, bijleden in het-
zelfde gezin 2,50 euro. Ben je jonger 
dan 30 jaar, dan betaal je 5 euro.

damme@n-va.be www.n-va.be/damme

N-VA is kritisch over meerjarenplan DammeHeidi Verstraete:  een nieuwe volbloed politica

Vervoer voor minder mobiele mensen
Heeft u problemen met mobiliteit of 
vervoer? Wanneer men niet volledig 
rolstoelafhankelijk is en men nog 
kan steunen en eventueel nog enkele 
stapjes kan zetten, dan kan men ge-
bruik maken van de Minder Mobiele 
Centrale via OCMW Damme. Er zijn 
chauffeurs beschikbaar die de perso-
nen helpen instappen en de rolstoel 
meenemen in de wagen.

Wanneer iemand volledig rolstoel-
afhankelijk is en men niet meer kan 
steunen of stappen, dan zijn er drie 
voorstellen:

• Taxi Hendriks kan betaald 
worden met dienstencheques. 
Verplaatsingen worden berekend 
per kilometer. 
info.gent@hendriks.be - 09 216 80 20

• Dienst aangepast vervoer: Mobiel 
Blankenberge - te betalen met dien-
stencheques -info:  
schoonschip@ocmw-blankenberge.be  
050 43 35 15. Zij werken samen met 
OCMW Damme.

• Dienstencentrum Zonneheem 
heeft ook aangepast vervoer - meer 
info: zonneheem@pi.be -  
0498 91 38 13. Deze diensten werken 

ook sa-
men met 
OCMW 
Damme.

Deze 
diensten 
zelf organi-
seren zou 
een te hoge 
kost zijn voor het 
OCMW van Damme. De verschillende 
samenwerkingscontacten zijn dan ook 
een betere oplossing.

Op de gemeenteraad van januari liet 
N-VA Damme haar stem horen in 
verband met het voorgelegde meerja-
renbeleidsplan 2014-2019.

Het is de plicht van het stadsbestuur 
om als goede huisvader zijn taken uit 
te voeren en de stad netjes, mooi en 
veilig te houden voor zijn inwoners. 
Het is dus maar normaal dat de we-
gen en de voetpaden en de fietspaden 
onderhouden worden en waar nodig 
vernieuwd. De voorgestelde inves-
teringen zijn eigenlijk ook niet meer 
dan dat. Van veel visie is dus geen 
sprake. 

Waar is de vernieuwing? Waar is 
de visie?
Daarom keurden we dit meerjaren-
plan niet goed. Vernieuwing ont-
breekt, terwijl het bedrijf, de fabriek, 
de onderneming, de stad Damme 
duidelijk onder grote druk staat. 
Zowel de strategische, de financiële 
als de toelichtingsnota reiken amper 
oplossingen aan. Onze fractie maakt 

dan ook duidelijk zorgen over een 
aantal zaken die de meerderheid in 
het meerjarenplan vermeldde:
• Er is geen goede relatie tussen de 

administratie en de politiek (col-
lege).

• Er is geen samenwerking of uni-
formiteit tussen de diensten en er 
heerst groot wantrouwen.

• Het interne internetsysteem (intra-
net) wordt niet gebruikt en op vlak 
van IT is er onvoldoende expertise.

• Er heerst een gespannen sfeer in het 
administratief centrum.

• Er is geen arbeidsreglement, geen 
personeelsbeleid, geen deontologi-
sche code voor het personeel.

• Doelstellingen, een missie en een 
visie ontbreken volkomen. Wij vin-
den in de meerjarenplanning geen 
perspectief terug en geen hoop op 
de toekomst.

Geen hogere belastingen, wel 
hogere retributies
De belastingen worden niet verhoogd, 
dat klopt. Maar met 8 procent  aan-

vullende 
gemeentebe-
lasting en 1 
800 opcen-
tiemen is de 
stad Damme 
nu al bij 
de hoogste 
van West-
Vlaanderen. 
We merken 
een zeer 
creatief 
taalgebruik 
van het 
schepencol-
lege over de 
retributies, 
die eigen-
lijk ook een 
vorm van belastingen zijn. Enkele 
retributies worden geactualiseerd. Er 
is er geen enkele die naar beneden 
gaat. ‘Actualiseren retributies’ lijkt 
dus vooral een andere omschrijving 
voor ‘verhogen retributies’.

Lut Anseeuw
OCMW - Raadslid

Gerard De Zutter
Penningmeester N-VA Damme

De N-VA-fractie  keurde 
het meerjarenplan 
niet goed. De 
voorgelegde punten 
zijn te oppervlakkig 
en tonen te weinig 
ambities. Een gemiste 
kans…  - Jos Millecam, 
gemeenteraadslid

Het moet de bedoeling zijn dat 
we de stad samen besturen, ten 
voordele van alle inwoners.  – Heidi 
Verstraete, gemeenteraadslid 
Damme

N-VA Damme hield op 26 januari haar nieuwjaarsreceptie in 
zaal De Kring in Sijsele.  Na de boeiende toespraak van Vlaams 
Parlementslid Danielle Godderis-T'Jonck, kaartten de talrijke aan-
wezigen wat na met een hapje en een drankje.
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