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In de pers konden we onlangs 
vernemen dat Damme het grootst 
aantal wagens heeft per 1 000 
inwoners. Niet verwonderlijk als 
men weet dat het openbaar vervoer 
in de meeste deelgemeenten totaal 
ontoereikend is.

N-VA Damme wil in de toekomst 
een beter uitgewerkt mobiliteitsplan, 
waarbij elke Dammenaar op een 
redelijke manier gebruik kan maken 
van het openbaar vervoer. Het 
stadbestuur kan daarvoor trouwens 
steeds rekenen op de provincie, die 
ondertussen heel wat ervaring heeft 
op het vlak van lokale mobiliteits-
studies.

Werk aan de winkel dus, opdat 
elke Dammenaar vlotter met het 
openbaar vervoer kan reizen, en dan 
na de feesten ook op een veiliger 
manier thuis kan geraken.

Alvast veel leesgenot in ons derde 
huis-aan-huisblad van dit jaar.

BETER OPENBAAR 
VERVOER IN DAMME

Snel upgrade nodig voor  
belabberde sportinfrastructuur

Marc Eeckeloo
Voorzitter N-VA Damme

  

Het verkiezingsprogramma van 
de meerderheid beloofde onder 
meer een ‘evaluatie van de noden 
van de binnensportinfrastructuur 
en de buitensport in een totaal-
plan’. Onderhoud en aanpassing 
zouden een eerste zorg zijn.  
Als de N-VA de daadwerkelijke 
toestand van sportpleinen en  
bijhorende infrastructuur  
bekijkt, merken we voorlopig niet 
veel van die mooie belofte.

We zijn apetrots op onze sportver-
enigingen en onze sporters.  
Beide doen het fantastisch. Maar  
de infrastructuur waar sommige  
verengingen het mee moeten  
stellen, tart wel alle verbeelding.  
Een sjofel meubilair, aftands  
sanitair, onverzorgde pleinen:  
dat is Damme onwaardig. 

Zijn de problemen gekend? Zijn de 
noden geëvalueerd? “Ja, we zijn op 
de hoogte!” luidt steevast het ant-
woord. En toch zijn bij de start van 
het nieuwe sportseizoen de noden 
niet verholpen. 

We weten dat het bescheiden Damse 
budget niet alle noden van de  
verenigingen kan oplossen.  
Maar voor een voetbalvereniging  
is een terrein essentieel.  En een 
hygiënische kleedkamer is voor 
sporters geen overbodige luxe.

De betrokkenen, meestal vrijwil-
ligers, brengen dezelfde klachten 
al maanden, soms jaren ter sprake. 
Daar niet op antwoorden is een  
miskenning van het vrijwilli-
gerswerk. De communicatie moet 
daarom directer, concreter, op  
regelmatige basis gebeuren.  
Niet vanuit een comfortabele  
bureaustoel maar met oog voor  
alle verzuchtingen ter plekke. 

De N-VA wil best een handje toe-
steken bij de uitwerking van dit 
totaalplan en helpen om  
de noden op te lijsten.  
Sportief en constructief  
zoeken we zo naar  
oplossingen.

Een goed terrein lijkt ons een essentiële 
vereiste voor een voetbalclub.
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Manu Buysse
Gemeenteraadslid 
Damme



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

De inkomensvervangende tegemoetkoming voor 
personen met een beperking werd begin september 
met twee procent verhoogd. Dat gebeurde op voor-
stel van N-VA-staatsecretaris Elke Sleurs. Ook in 
Damme heeft die maatregel een positieve invloed.

De minimumuitkeringen worden stelselmatig 
verhoogd richting de Europese norm”, zegt Dams 
OCMW-raadslid Lut Anseeuw. “Eerder werd al het 
leefloon verhoogd en nu is het dus de beurt aan de 
tegemoetkoming aan personen met een beperking. 
Deze verhoging is een eerste belangrijke stap om 
hun welzijn te garanderen en het zal niet de laatste 
zijn. Het streefdoel is en blijft duidelijk: de mini-
mumuitkeringen moeten omhoog.”

Bij de opening van de tentoonstelling over 
200 jaar Damse Vaart, in het stadhuis van 
Damme, waren senator Pol Vandendriessche 
en provincieraadsleden Sigrid Vandenbul-
cke en Jan Van Meirhaeghe present. 

Zij woonden de voorstelling van het boek 
over de Damse Vaart (uitgegeven door de 
provincie) bij.

Visvergunningen weer in de lift
Het aantal visvergunningen in Vlaanderen zit na een jarenlange sterke daling opnieuw in 
de lift. Dat blijkt uit het antwoord van het provinciebestuur op vraag van N-VA-provincie-
raadsleden Kurt Himpe en Jan Van Meirhaeghe.

Ook in een aantal provinciale domeinen is openbare visserij toegelaten. Dat kan in de 
provinciedomeinen Bergelen (Wevelgem), Bulskampveld (Beernem), De Gavers (Harelbeke), 
Koolhofput (Nieuwpoort), De Palingbeek (Ieper), ’t Veld (Ardooie) en in de Damse Vaart.

Tegemoetkoming voor personen met een  
beperking stijgt

Een vraag? Een suggestie?  
N-VA Damme luistert naar u!

Contacteer onze raadsleden gerust!
manu.buysse@n-va.be
jos.millecam@n-va.be
heidi.verstraete@n-va.be
jan.vanmeirhaeghe@n-va.be

Je hebt het ongetwijfeld al gemerkt. Er grazen weer 
schapen langs de Damse Vaart. 

Op de Facebook-pagina ‘Terug schapen langs de Damse 
Vaart’ werden er al heel wat mooie foto’s gepost. 

Het bekijken meer dan waard ! En jullie herkennen vast 
wel de nieuwe schaapsherder.

In ons land zijn er twee bestuursniveaus die weinige politieke meerwaarde meer hebben en dus  beter afgeschaft 
worden: de Senaat en de provincies. Begrijp ons niet verkeerd: de provinciale diensten en ambtenaren verrichten 
op veel domeinen schitterend werk. Daar willen wij zeker geen afbreuk aan doen. Maar datzelfde werk kan  
eenvoudiger, efficiënter en transparanter gebeuren door hetzij Vlaanderen, hetzij de steden en gemeenten.

Afslanking provincies krijgt vorm

De N-VA wil een moderne, slagvaar-
dige en klantvriendelijke overheid. 
Te veel bestuursniveaus kosten de 
belastingbetaler handenvol geld. 
Maar partijen die in de provincies 
veel gedeputeerden hebben, klam-
pen zich vast aan de postjes en staan 
zo lang mogelijk op de rem.

MINDER RAADSLEDEN, HERSCHIKTE 
BEVOEGDHEDEN

De Vlaamse Regering besliste 
tijdens de zomer, op vraag van 
N-VA-minister Liesbeth Homans, 
bevoegd voor binnenlands bestuur, 
om de provincies verder af te slan-
ken. Bij de eerstkomende provincie-
raadsverkiezingen in 2018 zullen er 
voor West-Vlaanderen 35 (in plaats 
van 72 provincieraadsleden)  
verkozen worden. 

De provinciebesturen zullen zich 
alleen nog bezighouden met de 
zogenaamde ‘grondgebonden’ zaken 
zoals economie, toerisme en  
landbouw. Daarnaast worden de 
‘persoonsgebonden taken’ cultuur  
en welzijn overgeheveld, wordt de  
fiscale bevoegdheid van de  
provincies ingeperkt en stappen de  
provincies uit intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. 

EFFICIËNTER EN ZUINIGER BESTUUR

Via het Provinciefonds werd de  
provincie al gedwongen een  
besparing van 5 miljoen euro door 
te voeren. De provinciale coalitie in 
West-Vlaanderen schreeuwde moord 
en brand. Maar in plaats van de 
tering naar de nering te zetten, geeft 
deze coalitie steeds meer geld uit 

voor ‘provinciale visibiliteit’.  
Dat is gewoon reclame betalen met  
belastinggeld om zichzelf in stand  
te houden. 

Daarvoor werden deze politici niet 
verkozen. Zij moeten het land en zijn 
bevolking efficiënt en zuinig bestu-
ren. Ook als zij daarmee hun eigen 
positie en macht moeten opgeven. 
Bij de N-VA hebben we daar in elk 
geval geen probleem mee, als dat de 
efficiëntie ten goede komt.

Opnieuw schapen langs de Damse Vaart

Jan Van Meirhaeghe
Provincieraadslid 
Gemeenteraadslid 
Damme

De nieuwe maximum jaarbedragen vanaf 1 september zijn:

Categorie A: 6 673,04 euro 
(samenwonend met familieleden in de eerste, tweede of derde graad)

Categorie B: 10 009,56 euro 
(alleenwonend of verblijvend en gedomicilieerd in een voorziening)

Categorie C: 13 346,08 euro euro 
(samenwonend met partner of kind ten laste);

Lut Anseeuw
OCMW-raadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


