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Vzw IJsberg: de Titanic voor het Dams stadsbestuur?
N-VA Damme draagt goed bestuur en transparantie hoog in het vaandel. Jammer genoeg hanteert het ge-
meentebestuur andere waarden. Zo krijgt één culturele vzw liefst 250 000 euro gemeenschapsgeld cadeau.

De kop in het Brugsch Handelsblad 
van 5 januari luidde: “Stichting IJs-
berg huurt oude school voor 25 000 
euro per jaar”. Het artikel ging over 
de concessieovereenkomst die de 
stad voor vijf jaar sloot met de vzw 
Stichting IJsberg over de uitbating 
van D’Oede Schole in Damme. Wat 
de burgemeester er in dat arti-
kel niet bij zegt, is dat de vzw de 
eerste vier jaar de huur NIET moet 
betalen! In plaats van 100 000 euro 
te ontvangen, geeft de stad 100 000 
euro weg.

Maar er is meer. Er zijn afspraken 
gemaakt over de aanpassingswerken 
die moeten gebeuren voor de pu-
blieke veiligheid en het noodzakelijk modern comfort. Ook hier 
voorziet de stad Damme een budgettaire tussenkomst van 100 
000 euro voor de werken. We zitten dus al aan 200.000 euro.

Geld voor geschrapte Winterzinnen
En er is nóg meer. In het stedelijk informatieblad van mei 2017 
wordt met veel bombarie het feestprogramma rond 20 jaar 
“Damme Boekendorp” voorgesteld. We lezen dat Stichting  
IJsberg van 21 november tot 21 december het Stadsfestival 
“Winterzinnen” zal brengen. Stichting IJsberg kreeg 50 000 euro 
voor het evenement, dat niet eens is doorgegaan. 

U leest het goed: liefst 250 000 euro gemeenschapsgeld hoestte u 
al op voor één vzw!

N-VA Damme is zich bewust van het belang van de culturele 
activiteiten in de stad, en steunt die ook, maar wij staan zeer 
achterdochtig tegenover het huidige cultuurbeleid in Damme. 
Hoe dan ook kunnen de verdoken subsidies voor ons niet door 
de beugel.

 Jan Van Meirhaeghe 
fractieleider N-VA  
jan.vanmeirhaeghe@n-va.be

 Lut Anseeuw 
voorzitter N-VA Damme- 
Moerkerke  
lut.anseeuw@n-va.be

 De pen van N-VA als giftige 
angel voor de meerderheid.

Doe mee!
Een stem voor de N-VA Damme is een stem voor wie begaan is met: een Veilige Thuis in een Welvarend Damme.
Het N-VA Team.

Wie wenst ons team te versterken?
Contacteer ons op damme@n-va.be of lut.anseeuw@n-va.be. 
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N-VA Damme stelt een bestuurslid voor:

Jozef Proot 
Jozef was chauffeur van beroep. “Ik heb het geluk gehad om van mijn 

hobby, het rondreizen, ook mijn beroep te kunnen maken. Eerst als 

vrachtwagen chauffeur en later als touringcar chauffeur, heb ik heel 

Europa kunnen doorkruisen van het Noorden van Finland tot in de 

‘ hiel ‘ van Italië. Door het contact met de andere culturen, besefte ik 

het belang, om onze eigen waarden als Vlaming uit te dragen.”

Plak- en bordenspel
Toen Jozef achttien jaar was, kwam hij in contact met de Volksunie. 

De inzet bij het “plak- en bordenspel“, vooral in de late uurtjes, 

leerde hem het belang van op een democratische en verstandige manier 

de welvaart en het welzijn van de Vlamingen te verbeteren.

Ook op lokaal vlak, hier in Damme, vindt hij dat onze inwoners een 

beter beleid verdienen. In de huidige N-VA ploeg werkt hij achter de 

schermen.

Als materiaalmeester, manusje van alles, maar ook als raadgever/discussiepartner van zijn echtgenote, om haar en het 

team in raad en daad te ondersteunen, zet hij zich vol enthousiasme in voor de N-VA in Damme.

  Jozef Proot werd geboren in Oostende.
  Hij is 66 jaar en dit jaar 45 jaar gehuwd met Lut Anseeuw.
  Ze hebben drie kinderen (Karin, Mieke, Peter) en vijf 
kleinkinderen (Ruben, Laure, Febe, Leander en Louise).

  De Damse Vaart-Zuid krijgt een nieuw wegdek.

Nieuw wegdek Damse Vaart-Zuid
De heraanleg van de Damse Vaart-Zuid is voor zien voor dit najaar. N-VA Damme-Moerkerke reageert te-
vreden op de plannen. “Op het herstelde wegdek zal het veiliger fietsen zijn,” legt N-VA-fractieleider Jan Van 
Meirhaeghe uit.

“In juni 2014 keurde de provincieraad een overeenkomst goed 
met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) over het beheer van 
de Damse Vaart. De provincie beheert de linkeroever (gezien 
vanuit Brugge naar Sluis), W&Z het wateroppervlak en de rech-
terzijde, inclusief de weg DamseVaart-Zuid”, verduidelijkt Bert 
Maertens. 

“Het wegdek van de Damse Vaart-Zuid tussen de Dammesteen-
weg/Kerkstraat en de Sifon, op de rechteroever, verkeert al jaren 
in erbarmelijke staat”, vult Jan Van Meirhaeghe, N-VA-provin-
cieraadslid en -fractieleider in de gemeenteraad van Damme, 
aan. “De putten in het wegdek zorgen voor onveilige situaties, 
zeker voor zwakke weggebruikers. Ook de renners in de jaarlijk-
se Guido Reybrouck Classic ervaren dat.”
 

Oplossing in zicht
“De werken zijn gepland voor dit najaar. De waterwegbeheerder 
gaat het deel van de Damse Vaart-Zuid herstellen dat momenteel 
in slechte staat verkeert. Na de heraanleg zal de stad Damme 
instaan voor het onderhoud en het herstel van de openbare 
wegenis. Uiteraard blijven kleine herstellingswerken gewoon 
doorgaan”, stelt Bert Maertens. 

N-VA Damme reageert alvast tevreden. “Ik heb deze problematiek 
al verschillende malen aangekaart in de provincieraad en de ge-

meenteraad. De inwoners van Damme zijn samen met mij blij dat 
er eindelijk een oplossing komt”, zo besluit Jan Van Meirhaeghe. 

Voor bijkomende informatie kunt 
u steeds contact opnemen met: 

 Jan Van Meirhaeghe
jan.vanmeirhaeghe@n-va.be
0496 28 67 19



3

www.n-va.be/damme

N-VA Damme stelt een mandataris voor:

Manu Buysse, gemeenteraadslid N-VA Damme
Manu wil wat iedereen wil: een betere wereld voor onze kinderen!

“Als opvoeder sta ik ermee op en ga ik ermee slapen. Professioneel is het 

mijn opdracht om kinderen te laten uitgroeien tot jongvolwassenen die 

klaar staan voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Dat is mijn gekozen 

verantwoordelijkheid waarvoor ik al 30 jaar ten volle ga.”

Jongeren zijn onze toekomst
Daarnaast is het zijn ultieme droom om te bouwen aan een stukje be-

tere Damse wereld waarbij we de jongeren kansen geven. Eerst 12 jaar 

als journalist en daarna bijna 12 jaar als oppositieraadslid. 
De jeugdvereniging, speelpleinwerking, sportorganisaties en 
jeugdraad zijn hem niet vreemd. Hij stuurt al jarenlang aan 
op een beleid op maat van de jongeren. “De toekomst is aan 
de jeugd, waarin we moeten geloven. Jongeren die met elkaar 

in debat gaan en de juiste weg kiezen.”

  Manu is 53 jaar en reeds sinds 2006 gemeenteraadslid.
  Hij is getrouwd met Micheline Gardin, en heeft twee 
kinderen. Manu is directeur coördinatie Scholenge-
meenschap Meetjesland.

Veilig en verantwoord in de Weststraat
De N-VA roept op tot meer veiligheid bij de werken in de Weststraat. “Het stadsbestuur laat de omwonenden 
volledig aan hun lot over,” zegt N-VA-bestuurslid Tania Baete ongerust, die wijst op het gebrek aan commu-
nicatie over het project.

Begrijp ons niet verkeerd: de N-VA staat helemaal achter de 
verbetering van de belangrijke verbindingsweg die de Weststraat 
is. “De veiligheid van de fietsers en voetgangers is belangrijk. De 
werken zullen zonder enige twijfel een behoorlijke plus beteke-
nen voor iedere zwakke weggebruiker in Damme-Moerkerke.”

Veilig en verantwoord
Waar we wel grondig aan twijfelen, is de onverantwoorde en 
onveilige manier waarop openbare werken in onze gemeente 
plaatsvinden. De impact reikt immers verder dan de Weststraat. 
Denk maar aan de bewoners van de Stationsstraat in Sijsele of 
die in de Zwinstraat.

Het CD&V-stadsbestuur beweert open en communicatief te zijn. 
Het tegenovergestelde is waar. De communicatievergaderingen 
lijken meer op een politiek praatprogramma waar de hoogge-
plaatste afgevaardigden een theaterstukje opvoeren. De buurtbe-
woners worden om de oren geslagen met onbegrijpelijk jargon in 
wazige presentaties. 

Duidelijke informatie en oplossingen
De bewoners van de Weststraat willen duidelijke informatie over 
de werken en een oplossing voor de problemen die de werken 
veroorzaken. Na de winterprik vlak voor de jaarwisseling dien-
den de omwonenden zelf de brandweer te bellen om de veilig-
heid van hun huis te waarborgen. De reactie van de meerder-
heid: “We hopen dat het minder gaat regenen”.

N-VA Damme wil dat de veiligheid van de bewoners gegaran-
deerd blijft bij openbare werken zoals in de Weststraat. “Het 

stadsbestuur moet duidelijker communiceren en onveilige situa-
ties moeten kordaat worden aangepakt,” besluit Tania Baete. 
 
Wordt vervolgd!

Voor info en contact:

 Tania Baete
tania.baete@n-va.be 

  De Weststraat: de N-VA vraagt transparante oplossingen.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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
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