
Als kersverse voorzitter wens ik 
mijn voorwoord te starten met 
het bedanken van Marc Eec-
keloo, onze uittredende voor-
zitter. Hij heeft N-VA Damme 
de voorbije drie jaar met veel 
enthousiasme geleid. Door zijn 
drukke beroepsactiviteiten kan 
Marc deze taak niet meer op 
zich nemen. Hij blijft ons achter 
de schermen verder ondersteu-
nen en wie weet hoe het verder 
zal gaan. Tijd geeft raad.

Als nieuwe voorzitter zal ik mij 
vooral focussen op de dagelijkse 
werking van de afdeling: het 
opmaken van het huis-aan-
huisblad, de organisatie van de 
huisbezoeken en de contacten 
met de inwoners van Damme.

Als OCMW – raadslid blijf ik 
mij verder engageren om op een 
constructieve manier oppositie 
te voeren. 

Wij zijn ook nog op zoek naar 
vrouwelijke bestuursleden.
Heeft u interesse om met een 
enthousiaste ploeg samen te 
werken, neem dan gerust 
contact op.
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Anseeuw Lut 
Voorzitster N-VA Damme
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Zwerfvuilactie N-VA Damme
Op zaterdag 19 maart heeft de 
N-VA-afdeling van Damme 
zwerfvuil opgeruimd. Met 
zwerfvuilmateriaal, aangeboden 
door IVBO, hebben we de 
Koolkerkesteenweg in Oostkerke 
en de Dammesteenweg in Damme 
aangepakt. De grijpstokken, 
fluohesjes, handschoenen en witte 
zwerfvuilzakken waren inderdaad 
nuttige instrumenten om deze actie 
succesvol af te ronden. 

Op nog geen drie uur tijd konden 
we twaalf zakken vullen met 
zwerfvuil dat we vonden in de 
bermen naast de weg en in de 
grachten. Wij vonden vooral blikjes 
Red Bull, Jupiler en Coca-Cola. 
Ook opvallend veel verpakkingen 
van sportdranken en sigaretten. 
We willen de mensen dan ook 
oproepen om een milieubewuste 
houding aan te nemen.

Zwerfvuilactie met voorzitster Lut 
Anseeuw, Heidi Verstraete, Kurt 
Vandenbulcke, Jozef Proot en Jan Van 
Meirhaeghe.
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www.n-va.be/dammedamme@n-va.be

“Kunt u ons het verslag van het 
schepencollege toesturen?” Het was 
een simpele vraag die de redactie 
van ‘Het Nieuwsblad’ enkele weken 
geleden naar alle Vlaamse gemeenten 
stuurde. Volgens de wet kan elke 
burger dat verslag inkijken. 

Tot onze verbazing vinden twee 
gemeenten op de drie dat ze zich 
daar niet aan moeten houden. Ofwel 
kwamen ze met een flauw excuus op 
de proppen, ofwel werd er helemaal 
niet geantwoord. Het maakt me als 
raadslid ongelukkig dat Damme 
donkerrood kleurt. Volgens onze 
burgemeester Joachim Coens 
(CD&V) is het niet de bedoeling dat 
die vraag onbeantwoord blijft en zal 
hij bekijken waar het fout liep.
Het is nochtans simpel. Volgens 
mij is het gewoon een traditie. 
Al jarenlang zit de partij in de 
meerderheid en is ze overtuigd van 
haar eigen gelijk. Als mandataris 
krijg je dan ook vaak te maken 
met een ‘kerstboombeleid’. Buiten 

kleine inspanningen en hier en 
daar een lichtje in de duisternis 
wordt het debat bij serieuze zaken 
nog altijd vermeden en informatie 
nauwelijks vrijgegeven. Moeten we 
dat nu erg vinden? Of kunnen we 
ervan uitgaan dat niet veel mensen 
geïnteresseerd zijn in het verslag 
van het schepencollege? Inderdaad. 
Weinig Dammenaars zijn wellicht 
benieuwd naar collegeverslagen. 
Toch is het de opdracht van elk 
bestuur om de betrokkenheid 
van de burger te verhogen, 
mandatarissen in te lichten en toe te 
kijken op de transparantie van het 
beleid.

Een transparant beleid en je als 
bestuur kwetsbaar opstellen vraagt 
moed en durf. Trek overtuigingen 
in twijfel en betrek mensen bij 
het proces. Openbaarheid van 
informatie is hierbij belangrijk. 
Maar openbaarheid kost ook 
geduld. In Damme blijkbaar heel 
veel geduld.

Manu Buysse  

Het stadsbestuur van Damme pakte 
enkele maanden geleden uit met een 
nieuw logo en een nieuwe huisstijl 
onder de slagzin ‘Damme geeft tijd... 
Om te ontmoeten, te ontdekken en te 
ontplooien.’ Ontdekken verwijst hier 
vooral naar onze unieke natuur en 
het rijke erfgoed.

Toch verleende het voltallige college 
van burgemeester en schepenen 
een bouwtoelating voor een grote 
constructie ter vervanging van een 
kleinere schuur. N-VA Damme stelt 
zich dan ook de vraag of dit een 
illustratie is van de nieuwe huisstijl of 
hoe men op een deskundige manier 
een aanslag pleegt op onze unieke 
natuur en ons rijke erfgoed.
Wij delen dan ook de mening van een 
inwoner uit Oostkerke: “Onze mooie 
en imposante kerktoren, kenmerk 
van onze polders, lijkt als een 
suikerklontje tegenover de loods.”

Damme eventjes niet transparant?

Hoe het stadsbestuur 
omgaat met natuur 
en erfgoed

Sinds enkele maanden fleurt dit 
reclamebord het historische centrum 
van Damme op. Zoals deze foto 
illustreert is de boodschap die het 
stadsbestuur ons brengt duidelijk: ... 

niets dus. En Huize de Grote Sterre 
ziet men niet meer. 
Geen nood. Binnenkort verkoopt 
men dit, want de lege stadskas moet 
dringend gevuld worden.

Informatieborden bederven zicht 
op historische markt in Damme

N-VA Damme zorgt voor de 
belastingbetaler
N-VA Damme heeft een klacht ingediend bij de 
gouverneur van West-Vlaanderen in verband met de 
onduidelijke financiële afspraken tussen het stadsbestuur 
en het OCMW. Toch ziet de gouverneur van West-
Vlaanderen geen aanleiding om een toezichtmaatregel 
te nemen ten aanzien van de gemeenteraadsbeslissing 
van de 3,5 miljoen euro voor het OCMW. Gelukkig 
bleef N-VA Damme protesteren, want anders was deze 
volledige som in rook opgegaan.

Argumenten gouverneur onduidelijk
Toenmalig burgemeester Bisschop beloofde die som 
binnen de drie jaar terug te betalen, maar dit werd 
nooit genoteerd in officiële documenten. Daarom is 
deze belofte volgens de gouverneur ‘zonder voorwerp’. 
Verder argumenteert de gouverneur dat ‘uit onderzoek 
blijkt’ dat het OCMW en de gemeente de 3,5 miljoen 
euro als subsidie beschouwden. Daardoor moet men 
dit geld niet terugbetalen, want het gaat niet om een 
lening. N-VA Damme vraagt zich af op welk onderzoek 
de gouverneur zich baseert. De gouverneur gaf hierop 
geen antwoord. 

Welk onderzoek?
De N-VA bleef aandringen. Het bleek om een soort 
van engagement van het OCMW te gaan. Zo nam 
het OCMW zich voor om in een niet nader bepaalde 
toekomst en onder niet nader bepaalde termijnen of 
omstandigheden dit bedrag aan de gemeente terug te 
betalen. Dit is volgens N-VA Damme helemaal geen 
‘onderzoek’, maar een onduidelijk engagement. 

Bovendien zijn deze engagementen niet geformaliseerd 
en dus moest het OCMW het enkel als subsidie 
inschrijven. De gemeente was dus voorbarig om de 
terugbetaling van deze ‘subsidie’ al op te nemen in het 
meerjarenplan 2014-2019.

Protest van N-VA Damme
N-VA Damme voerde fel protest tegen deze onduidelijke 
en niet-transparante transactie van 3,5 miljoen euro 
naar het OCMW. Achteraf hebben de gemeente en het 
OCMW hun engagementen en mondelinge intenties 
toch geformaliseerd. Deze overeenkomst is ondertussen 
goedgekeurd en voor de gouverneur is er nu een 
formele basis om de terugbetalingen van OCMW naar 
de stad te regelen.

Kort samengevat: het verhaal begint met een belofte 
van de toenmalige burgemeester die niet genoteerd 
werd. Dan spreekt men van een subsidie. Daarna legt 
men de vele mondelinge engagementen toch vast in 
een overeenkomst. Uit de overeenkomst blijkt dat het 
dan toch om een lening gaat. De lening moet men nog 
terugbetalen.

N-VA Damme heeft dit gelukkig aangeklaagd, want 
anders had de belastingbetaler 3,5 miljoen euro 
‘ongezien’ zien verdwijnen.

OCMW  Damme 
Samenwerking met gemeentebestuur
De Vlaamse Regering voorziet de inkanteling van de 
OCMW’s in de gemeentebesturen vanaf 2019. Ook 
Damme ondernam al stappen om dit in goede banen 
te leiden. Zo heeft de OCMW-raad op 6 januari een 
verkennend gesprek gehad met de burgemeester 
en stelde ze een aantal zaken voor. Men verwachtte 
dat dit voorstel zou besproken worden op de 
gemeenteraad en de OCMW-raad en dat beide partijen 
dan tot een akkoord zouden komen.

Waar is inspraak van OCMW-raad?
Op de gemeenteraad van 28 januari legde men een 
‘visienota en investeringsakkoord’  ter goedkeuring 
voor. De meerderheid ging akkoord. Toch hebben de 
OCMW-raadsleden deze tekst nooit gezien en werd 
het akkoord pas verspreid op de OCMW-raad van 10 
februari. 

Is dit de manier van werken voor het OCMW in de 
toekomst? Welke inspraak mogen wij nog verwachten? 

Financieel engagement
Als we de tekst doornemen, staan we toch even stil bij 
het ‘wederzijds’ financieel engagement. 
Als we alles samentellen, belooft het OCMW een 
inbreng van 7 467 004 euro:
• het terugbetalen van tijdelijk werkkapitaal 
 3,5 miljoen euro
• het gebruiksklaar maken van het hospitaal Sint-Jan 

voor 397 697 euro
• 2,6 miljoen euro investeren in de oude site in 

Damme
• bouw van een opvanghuis op de Zorgsite in Sijsele – 

geraamd op 925 000 euro.
• aflossen van een 844 307 euro (bankfaciliteit)
• reserve voorzien van 200 000 euro

De Stad Damme zal hiertegenover het bedrag plaatsen 
van de verkoop van ‘Huyze De Grote Sterre’. Dit 
is voor beide partijen een groot engagement, want 
wat als het volledige patrimonium zal verkocht 
zijn? Zullen onze kinderen en kleinkinderen dan de 
rekening moeten betalen? In de toekomst zal een 
transparante boekhouding zeker noodzakelijk zijn. 



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans


