
2015 is weer voorbijgevlogen. 
Aan alle Dammenaars prettige 
en feestelijke dagen toegewenst. 
N-VA Damme wenst allen een 
voorspoedig en gelukkig, maar 
vooral een gezond 2016.

Dit jaar startte N-VA Damme met 
de geplande huisbezoeken.  
Deze zullen intensief verder gezet  
worden in 2016. Wat leeft er elke 
dag bij de mensen, en wat zijn 
hun voornaamste bekommernis-
sen? Dat is wat wij willen opsnui-
ven, teneinde ons programma te  
kunnen verfijnen naar de  
toekomst toe.

Want de inwoners van de stad  
Damme verdienen gehoord te 
worden en meer inspraak te  
hebben in het stagnerende beleid 
van de huidige meerderheid in  
het stadsbestuur.

WOORDJE VAN DE
VOORZITTER
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DAMME

Marc Eeckeloo
Voorzitter N-VA Damme

www.n-va.be/damme
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N-VA is bezorgd over goede afloop 
Zwinproject
Het belangrijkste provinciale 
project van deze legislatuur is de 
renovatie van het bezoekerscen-
trum en de herinrichting van het 
natuurpark het Zwin. Maar don-
kere wolken stapelen zich op bo-
ven het Zwin: het project zal later 
klaar zijn dan verwacht, het wordt 
duurder dan geraamd en er is nog 
steeds geen duidelijkheid over de 
structuur en het personeelskader.

NOG GEEN CENTRUMLEIDER  
GEVONDEN

Een grote zorg is dat de drijvende 
kracht achter dit vernieuwde Zwin 
een goed half jaar voor de opening 
nog niet gevonden is. Na het pro-
vinciaal examen werd geen enkele 
kandidaat geschikt bevonden als 
centrumleider. 

De deputatie is nu van plan deze 
witte merel in eigen huis te zoeken 
via een interne procedure. Die  
bijzondere gang van zaken roept 
toch wel wat vragen op.

Tot voor kort hield de gedeputeerde 
ons stellig voor dat de opening in 
maart 2016 te verwachten was.  
Nu blijkt dat de opening voor het 
publiek al uitgesteld is tot juni.

FINANCIEEL PLAATJE IS ONVOLLEDIG

Het financiële plaatje klopt boven-
dien ook niet. “Eén jaar geleden 
werd het provinciaal aandeel nog 
geraamd op 17,7 miljoen euro”, stelt 
Jan Van Meirhaeghe. “Nu gaat men 
al uit van 19,2 miljoen. Daar moet je 
dan ook nog eens 300 000 euro voor 
speeltoestellen en 1,1 miljoen euro 
voor een glasvezelkabel bijtellen.”

“De N-VA staat volledig achter 
dit project, dat een belangrijke 
toeristische en educatieve impuls 
kan geven aan onze provincie en 
de Oostkust. Maar we vragen ons 
stellig af of de provincie het juiste 
niveau is om een dergelijk complex 
en belangrijk project uit te voeren”, 
besluit raadslid Van Meirhaeghe.

Jan Van Meirhaeghe
Gemeenteraadslid Damme
Provincieraadslid 



In Het Nieuwsblad van dinsdag 6 oktober 2015 lazen 
wij: ‘Het stadsbestuur, het OCMW en de kerkfabriek 
willen samenwerken om de belangrijke as tussen 
het stadhuis, het vroegere Sint-Janshospitaal en de 
kerk nieuw leven in te blazen’. Hiervoor wil het 
stadsbestuur Huyse De Grote Sterre verkopen.

Net als elke burger uit Groot-Damme wil ook de 
N-VA dat ‘Klein-Damme’ (zoals de burgemeester het 
steevast noemt) heropbloeit. Zodat een wandeling 
door Damme eens wat anders oplevert dan een 
voortdurende confrontatie met borden ‘te huur’ of ‘te 
koop’ en verlaten woningen en handelspanden.

GESLEUTEL AAN MASTERPLAN
In het voorjaar werd het langverwachte Masterplan 
in een paar etappes aan de bevolking voorgesteld. 
Ook dat zag er fraai uit, maar al snel kwam protest, 
o.a. tegen een ondergrondse garage. Men begon 
noodgedwongen aan het fraaie plan te sleutelen.
Aan het begin van de zomer kregen we niet alleen 
Napoleon op bezoek, maar werd een nieuw stadslogo 
voorgesteld. 

Het ontwerp had vele tienduizenden euro’s gekost, 
en het resultaat wordt door N-VA-raadslid Jos 
Millecam vergeleken met de XXL- maat van zijn 
hemd. De baseline onder het logo is ‘Damme geeft 
tijd’. En daarmee bedoelt het stadsbestuur tijd om 
te ontmoeten, te ontdekken en te ontplooien. En 
ze zeggen expliciet dat ‘ontdekken vooral verwijst 
naar onze unieke natuur, het rijke erfgoed en de 
gastronomie’. 

HUYSE DE GROTE STERRE IS BELANGRIJK ERFGOED
Een deel van dat rijke erfgoed op de belangrijke as 
tussen het stadhuis, het Sint-Janshospitaal en de kerk 
is Huyse De Grote Sterre. We kennen het allemaal als 
postpunt, als de locatie van de toeristische  dienst en 
ook het Uilenspiegelmuseum. 

Het huis heeft een lange en interessante geschiedenis. 
Het dateert van de 13de eeuw en is een samenvoeging 
van twee laatmiddeleeuwse handelswoningen, huis 
‘De Sterre’ - voorheen ook ‘De Speghele’ genoemd – en 
huis ‘Het Crayenest’, genoemd naar de toenmalige 
bewoners de Damse koopliedenfamilie Van Crayenest. 
Vanaf 1615 werd het huis zelfs eigendom van de 
Spaanse koning en deed het dienst als verblijfplaats 
voor de Spaanse militaire gouverneurs

Sinds 1981 is De Grote Sterre eigendom van de stad. 
We herinneren ons nog dat tijdens een voorjaarsstorm 
op 26 februari 1990 het pand grotendeels verwoest 
werd, maar dat een deel van de gevel overeind bleef. 
Dankzij de tussenkomst van toenmalig VU-minister 
Johan Sauwens werd het pand gerestaureerd. 

Naast het stadhuis bepaalt De Grote Sterre grotendeels 
het aspect en de beleving van de historische markt van 
Damme.

VERKOOP MOET KAS SPIJZEN
Maar nu neemt het OCMW de stad op sleeptouw 
om de site van het oude Sint-Janshospitaal én de 
‘zustertuin’ met architecten opnieuw in te richten. 
Weg ineens de vroegere projecten en het dure 
Masterplan. Het OCMW zal daarvoor 1 miljoen euro 
uittrekken. Ook de kerkfabriek van Damme zal mee 
financieren door de verkoop van de oude pastorie. 
Maar men heeft nog niet genoeg fondsen, en daarom 
wil het stadsbestuur Huyse De Grote Sterre verkopen. 

Een uniek deel van ons patrimonium gaat men te 
gelde maken omdat men koortsachtig op zoek is naar 
fondsen. En wie zal er met voldoende geld over de 
brug komen voor dat gebouw? Heeft men de leegstand 
hier in het centrum van Damme als eens bekeken? Je 
ziet meer borden te koop en te huur en leegstand en 
verval, dan uitnodigende horeca- en handelszaken.

Dit is geen goed bestuur, dit is onbetamelijk bestuur!

Jan Van Meirhaeghe
Gemeenteraadslid Damme
Provincieraadslid 

Minderjarige personen met 
een beperking die opgevangen 
worden in een internaat van 
het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap 
(VAPH) krijgen op het 
ogenblik dat ze meerderjarig 
worden automatisch een 
persoonsvolgend budget. 
Minderjarigen die naar één 
van de 19 internaten van het 
GO!-onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap gaan, belanden op 
het ogenblik dat ze meerderjarig 
worden op een wachtlijst. 

Voor de jongeren die uit een 
VAPH-internaat uitstromen is 
vanaf 2017 een budget van 13,58 
miljoen euro beschikbaar om de 
zorgcontinuïteit te garanderen. 
Dit is een deel van de enveloppe 
van in totaal 109,5 miljoen euro 
die in 2017 is gepland voor 
uitbreidingsbeleid in deze sector. 

Deze enveloppe bevat echter geen 
geld om ook de zorgcontinuïteit te 
garanderen voor de jongeren die 
uit GO!-internaten van de Vlaamse 
Gemeenschap komen.

Vanaf september 2017 wordt wel 
basisondersteuningsbudget (BOB) 
automatisch toegekend aan alle 
minderjarigen met een verhoogde 
kinderbijslag van 12 punten of 
meer en aan de jongvolwassenen 
van 21 tot 25 jaar. 

Het BOB zal er dus voor zorgen 
dat de personen die uitstromen 
uit een GO!-internaat wel iets in 
handen krijgen, maar neemt de 
ongelijkheid met de uitstromers 
uit een VAPH-internaat niet weg.

ALLE DAMSE KINDEREN MOETEN 
OP ZELFDE MANIER BEHANDELD 
WORDEN

De verschillende behandeling 
naargelang het soort internaat is 
erg moeilijk te verantwoorden, 
net omdat de ouders vaak geen 
bewuste keuze maken tussen 
beide soorten internaten. 

Ze sturen hun kind gewoon naar 
het internaat dat het dichtst bij 
huis is en/of het internaat dat de 
specifieke zorg kan bieden die hun 
kind nodig heeft.

Als OCMW-raadslid in Damme 
zal ik dit dossier zeker verder 
blijven opvolgen. Damme is een 
zorgstad met het een Huis van het 
Kind. Het is dan ook belangrijk 
dat alle Damse kinderen op 
eenzelfde manier worden 
behandeld.

Verkoopt stadsbestuur Huyse  
De Grote Sterre?

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

N-VA: “Geef jongvolwassenen met 
een beperking gelijke behandeling”

Lut Anseeuw
OCMW-raadslid Damme

NIEUWJAARSRECEPTIE
zondag 24 januari 2016
vanaf 10.30 uur
Zaal Rostune - Stationsstraat 13, Sijsele

Op 24 januari geeft N-VA Damme een Nieuwjaarsreceptie voor haar 
leden. Onze gastspreker is Kamervoorzitter Siegfried Bracke.
Na de toespraak van Siegfried is er een hapje en een drankje voorzien, 
en kan er gezellig bijgebabbeld worden onder de aanwezigen.

Alle inwoners van Damme zijn zeer welkom. Graag inschrijving 
vooraf, bij de bestuursleden, of bij Lut Anseeuw:
• Tel: 0497 54 15 13
• damme@n-va.be
• lutanseeuw@telenet.be

Meer weten over de geschiedenis van Huyse De Grote Sterre? 
Surf naar: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78680.




