
Kamerlid Flor Van Noppen (N-VA)

We nodigen je graag uit op een gra-
tis gespreksavond met Kamerlid
Flor Van Noppen op 14 juni. Flor
Van Noppen zet de strijd van zijn
door de hormonenmaffia ver-
moorde broer Karel voor meer
voedselveiligheid voort. Op deze
gespreksavond wacht je geen saaie
lezing, maar een luchtige voor-
dracht over de wantoestanden in
onze voedselketen. We komen
onder meer te weten welke slechte
voedingsgewoontes we er op na-
houden en wat de E-nummers op
de etiketten van voedingswaren be-
tekenen.

Datum: dinsdag 14 juni 2011, 
om 20 uur
Locatie: de foyer van de Cultuurfa-
briek,  Stationsstraat 22 in Sijsele
Info: Johan Dessein, 
tel. 050 35 90 51, 
e-mail: johan.dessein@n-va.be 

Lees meer op  
www.florweetwatjeeet.be

Weten we eigenlijk
nog wat we eten?
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Meer kleur, minder irritatie

V.U. Tijl Waelput
Waalsestraat 32
8000 Brugge

Vooral bij zonnig weer is het aangenaam vertoeven in ons Uilenspiegelstadje.
Zelfs al is een drankje op een terrasje soms duurder dan elders. Toch zou de 

N-VA wat meer kleur in Damme willen brengen. De geest van Tijl, Nele en Lamme
Goedzak indachtig mag het op vlak van animatie bijvoorbeeld wat rebelser, ludieker
en speelser. Want wie uit de boot stapt en Damme binnenwandelt, vindt wel een paar
puike musea op zijn weg, maar niet veel meer.

STRUIKEL NIET OVER HET VOETPAD!
Zwerfvuil, slordige straatjes en enkele gevaarlijke voetpadtegels  zorgen bovendien
voor irritatie bij zowel omwonenden als toeristen. Terwijl een simpele ingreep zoals
het plaatsen van enkele fraaie
bloembakken het straatbeeld al
zou opfleuren.  

Ook in de leefkernen van de deel-
gemeenten is er werk aan de win-
kel. Doe maar eens een ommetje
in Sijsele. Je wordt haast verplicht
een verkeersovertreding te be-
gaan, want je moet er meer op de
rijweg wandelen dan op het voet-
pad. Een grondige controlebeurt
van voetpaden in de woonwijken
dringt zich op, denken wij.

ZELFDISCIPLINE OF REPRESSIE? 
Ook de vele zones 30 verdienen meer aandacht en controle. Wat meer zelfdiscipline
zou al wonderen verrichten, maar voor velen is dit gemakkelijker gezegd dan ge-
daan.  Repressieve maatregelen dan maar? Misschien, maar hoe kan je dit hard
maken als zelfs de politie niet altijd weet van het bestaan van bepaalde zones 30.
(Echt waar! We hebben het nagevraagd…)

Ja, er kan nog heel wat ten goede veranderen in onze stad. Maar N-VA Damme wil
vooral positief denken. Vandaar deze oproep naar iedereen met burgerzin: laat ons
weten waar er zich ongemakken voordoen in de diverse leefkernen. Zo maken we
samen werk van een meer leefbaar Groot-Damme!

Luc Reckelbus
Stationsstraat 165, 
8340 Sijsele
Tel: 0479 71 55 26   
luc.reckelbus@n-va.be

Luc Danneels - Stationsstraat 92, 8340 Sijsele - luc.danneels@n-va.be 

Zoek de zeven verschillen met een veilig voetpad…

Johan Dessein
Burgemeester Sabotlaan 61,

8340 Sijsele
Tel: 050 35 90 51

johan.dessein@n-va.be 



Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bour-
geois (N-VA) heeft de voorlopige bescherming van 13

erfgoedrelicten in Damme ondertekend. Na onder meer een
openbaar onderzoek volgt dan in principe binnen het jaar
de definitieve goedkeuring. De beschermingen zijn een ge-

volg van de inventaris van
het bouwkundig erfgoed in
Vlaanderen door het Agent-
schap Ruimte & Erfgoed.
Die geeft een objectief en
wetenschappelijk over-
zicht van het bestaande
erfgoed in onze stad.

De N-VA beschermt 

het Damse erfgoed

Damme – Het beeld van Jacob van 

Maerlandt op de markt, een realisatie van

beeldhouwer Hendrik Pickery, is voorlopig

beschermd. Hetzelfde geldt voor de wo-

ning op Kerkstraat 11 in het historische

stadscentrum. Dit is een uitzonderlijk

voorbeeld van een huis met roots in de

14de eeuw en imposante 17de-eeuwse

puntgevels. De hoeve De Stamper dateert

dan weer uit de 18de eeuw en is toeganke-

lijk via een prachtige oprijlaan. 

De gebouwen zijn voorzien van een 

imposante mansardekap, een zeldzaamheid

in de agrarische architectuur.

Oostkerke - Het Kasteel van Oostkerke
bepaalt niet alleen het beeld in deze deelge-

meente. Het gebouw symboliseert ook de kerke-
lijke en burgerlijke geschiedenis van Oostkerke.

Het kasteel grenst aan de middeleeuwse Spegels-
weg.  Aan de Monnikeredestraat is de oude
pastorij dan weer een opvallend monument. 

De gaaf bewaarde omwalde site werd in de 19de
eeuw met een bouwlaag verhoogd. Buiten het

dorpscentrum ligt hoeve Oosthof aan de 
Krinkeldijk. Dit is een typisch voorbeeld van een

18de-eeuwse hoeve bestaande uit losse 
bestanddelen. 

Vivenkapelle – Net buiten de 

dorpskern ligt de Vierscharehoeve.

De oude kern van het gebouw 

dateert uit de 16de eeuw.

Sijsele – Bij de grens met Malde-
gem staat een grenspaal langs de
Gentse Steenweg. Deze arduinen
constructie is vermoedelijk rond

1870 geplaatst op initiatief van het
Oost-Vlaamse provinciebestuur.
Vlakbij het Brugse grondgebied 

vinden we op het domein Ryckevelde
een voormalig landhuis en hoeve

van vijf eeuwen oud terug.
“Ik ben blij dat heel

wat waardevolle 
gebouwen in Damme
nu ook door volgende

generaties ontdekt
kunnen worden.” 
Geert Bourgeois

Moerkerke - Het Kasteel 
Vanreybrouck in de Nieuwdorps-

traat is een statig landhuis uit 1838.
De woning werd uitgebreid in 1910 in
opdracht van voormalig burgemeester
Edmond Vanreybrouck. Bij deze ver-

bouwing werd de uitzonderlijke grafit-
totechniek toegepast voor de fries en
het fronton. In landelijk Moerkerke,

aan de Brieversweg ligt de 
Sareptakapel. Die dateert uit de

jaren 20 of 30 van de vorige eeuw en
kreeg eveneens een plaats op de 

erfgoedinventaris. 

Lapscheure - Langs de Lapscheure-straat bevinden zich de voormalige17de-eeuwse pastorij, de kosterswo-ning uit 1848 en een 18de-eeuwse her-berg. Deze monumenten vormensamen met de kerk de historischedorpskern van Lapscheure. Terhoogte van de Vredestraat en de straat ’t Molentje treffen we een ander stukerfgoed aan: een wegwijzer als zeld-zaam voorbeeld van straatmeubilairanno 1900. 



N-VA Damme zoekt medewerkers!

De N-VA is een snel groeiende beweging. Voor de verdere uitbouw van de partij zoekt N-VA Damme dringend
enkele ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (M/V). Als jij onderstaande kwaliteiten bezit, neem dan contact op

met Johan Dessein, Luc Danneels of Luc Reckelbus. Hun contactgegevens vind je op de voorpagina. Discretie is 
verzekerd. Contacteer ons ook gerust als je ons liever achter de schermen steunt of andere mensen kent die interesse
hebben om de visie van de N-VA voor Damme uit te dragen.

Wil je op de hoogte blijven van onze standpunten? 
Ontvang je graag ons ledenmagazine? Sluit je dan aan
bij onze partij. Het kost je amper 12,50 euro! Jongeren
tot 30 jaar betalen zelfs maar 5 euro. Voor bijleden op
hetzelfde adres bedraagt de prijs 2,50 euro. 

Schrijf vandaag nog het juiste bedrag over op rekening
474-7133031-76 van N-VA Damme. Vermeld zeker je

adres, evenals de namen en geboortedata van de hoofd-
en bijleden! Je lidkaarten vallen dan snel bij je in de bus.
Voor meer informatie over het lidmaatschap kan je
steeds een mail sturen naar damme@n-va.be. Je kan
ook contact opnemen met Johan Dessein, Luc Danneels
of Luc Reckelbus. Hun contactgegevens vind je op de
eerste pagina van deze publicatie.

Word N-VA-lid!

N-VA-minister Geert Bourgeois heeft het herwaarderingsplan voor het kasteel en
kasteelpark in  Moerkerke centrum goedgekeurd. De plantsoenen worden her-
aangelegd, met een grotere verscheidenheid aan bomen en struiken. Aan de oever
van de kasteelwal zal men bovendien het komende decennium verstevigings-
werken uitvoeren. Ook het kasteel zelf wordt onder handen genomen. Blikvan-
ger hier is de heraanleg van de daken op de uit de jaren zeventig daterende
bijgebouwen. De bedoeling is om de gebouwen meer in harmonie te brengen met
de rest van het kasteel.

Vlaams geld voor kasteel van Moerkerke

Vivenkapelle, Moerkerke, Lapscheure en Oostkerke zullen tegen eind 2011 vier dorps-
onthaalpunten krijgen. Het betreft informatiepanelen voor toeristen en recreanten.
Toerisme Vlaanderen en Westtoer subsidiëren de plaatsing ervan. In combinatie met
de reeds bestaande borden over het fietsnetwerk Brugs Ommeland zullen ze onze ge-
meente nog aantrekkelijker maken. 

Dorpsonthaalpunten

ESSENTIËLE KWALITEITEN:

• Je bent enthousiast, correct, ongebonden
en open van geest.

• Je woont in Groot-Damme of bent bereid
dit op korte termijn te doen.

• Je hebt goede ideeën.

• Je wilt meewerken aan een beter Groot-
Damme voor alle inwoners.

OOK GOED MEEGENOMEN:

• Je bezit schrijftalent.

• Je kan goed overweg met een computer.

• Je kent alle brievenbussen in je buurt.

• Je hebt al eens een papborstel gehanteerd.

• In je tuin mogen verkiezingsborden 
geplaatst worden.



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:       /       /

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

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  
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Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf

volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,

onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken

van de wachtlijsten in de zorgsector. 

Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten

in de federale begroting te dichten.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter wer-

ken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen. 

Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer 

bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie

steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efficiëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staats-
hervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Begroting

Geert Bourgeois, 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur


