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Uitverkoop Dams erfgoed om OCMW te 
verbouwen
De verkoop van huize De Grote Sterre dient om de verbouwin-
gen aan de OCMW-site te betalen. De factuur van het gebrek 
aan visie bij OCMW en stadsbestuur belandt bij de belasting-
betaler: hij draait op voor de kosten en verliest uniek erfgoed.

Naar aanleiding van de hetze die ont-
staan is in Brugge omdat het stadsbe-
stuur besliste de unieke Reylandtzaal 
te verkopen, moeten we toch nog 
eens stilstaan bij de intentie van het 
Dams stadsbestuur om hun erfgoed 
en patrimonium, met name Huize 
De Grote Sterre, te gelde te maken. 
“Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 
Erfgoed in de etalage zetten is een 
Unesco werelderfgoedstad onwaar-
dig!”, klinkt het in Brugge. Damme is 
weliswaar nog geen Unesco werel-
derfgoed, maar dat maakt het vers-
jacheren van ons kostbaar en uniek 
patrimonium niet minder onwaardig 
of onaanvaardbaar.

De redenen waarom men De Grote 
Sterre wil verkopen zijn drogrede-
nen en manipulaties. De gemeente 
wil deze oude patriciërswoning 
van de hand doen om fondsen te 
verwerven om de verbouwingen in 
de OCMW-site te bekostigen. En 
wie orkestreert dit allemaal? Nadat 

het fameuze kostelijke Masterplan 
afgevoerd werd, beslist immers 
het OCMW – en niet het stadsbe-
stuur – hoe het historische Damme 
zal evolueren. En het is ook niet de 
democratisch verkozen voorzitter van 
het OCMW, want die speelt volgende 
keer niet meer mee, en dus heeft ze de 
facto al haar ontslag  aangeboden… . 

Dams erfgoed verkoop je niet

Wat men met de historische site rond 
het middeleeuwse St-Janshospitaal 
van plan is, trekt op niets. Men 
noemt het visie 20.20, maar eigenlijk 
is het visie 0 komma 0. Toch slaagt 
het OCMW erin dit opkalefateren 
van koterijen door de strot van het 
stadsbestuur te duwen. En ze slagen 
er zelfs in om de stad uiteindelijk de 
rekening te doen betalen. 
Het is wettelijk voorzien dat de stad 
voor de werkingskosten van het 
OCMW moet instaan, maar in Dam-
me slaagt het OCMW erin om meer 

te verkrijgen dan wat wettelijk be-
paald is: de belastingbetaler moet hier 
ook opdraaien voor een verbouwing 
en verandering van de historische site 
die zonder enig gefundeerd plan of 
visie uitgevoerd wordt. 

Om deze fratsen te bekostigen zal 
men het enige erfgoed dat we nog 
bezitten, en dat mee het unieke beeld 
van de Damse markt bepaalt, te 
koop aanbieden. Dan zullen ze daar 
wellicht ook een hamburgertent van 
maken! 
Verkoop van Dams erfgoed, dat doe 
je gewoon niet!

N-VA
 D

amme wenst 

u een fijn 2018!

N-VA Nieuwjaarsfeest op 13 januari 2018
Op deze datum gaat opnieuw het traditionele nieuwjaarsfeest door voor alle leden in de Nekkerhal  

in Mechelen. Houd alvast deze datum vrij. Volg ons via facebook, waar wij u verdere info zullen  
bezorgen.Wie er de vorige jaren bij was, wil dit feest zeker niet missen!

Minder beperking met European Disability Card blz. 2 Parkeerplaats voor touringcars blz. 3



damme@n-va.be

2

European Disability Card in Damme
N-VA Damme vraagt aan het stadsbestuur om deel te nemen aan het project European Disability Card 
(EDC).
De EDC is een kaart om de toegang van personen met een 
handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te verge-
makkelijken. Sinds 19 oktober 2017 kunnen personen met een 
beperking de kaart aanvragen bij een van de vijf Belgische in-
stellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen 
met een handicap.

Met deze kaart kan iemand aantonen dat zij of hij erkend is 
als persoon met een beperking en op die manier van bepaalde 
kortingen of voordelen genieten. Die voordelen zijn voorlopig 
beperkt tot de domeinen sport, vrijetijdsbesteding en cultuur. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om gratis toegang of toegang tegen 
een verlaagd tarief, aangepaste rondleidingen (bijvoorbeeld in 
gebarentaal), toegankelijke en voorbehouden plaatsen, enzo-
voort.

Geen beperking voor mensen met handicap
Het is niet de bedoeling van de kaart om bijkomende voordelen 
te creëren, wel om het voor personen met een beperking mak-
kelijker te maken hun handicap te bewijzen. Daarom is het ook 
belangrijk dat zoveel mogelijk instellingen die actief zijn in de 
domeinen sport, vrije tijd en cultuur, die kaart erkennen. Daar-

voor kunnen die organisaties zich aanmelden op de website van 
de FOD Sociale zekerheid. 

Daarom vraagt N-VA Damme aan het gemeentebestuur om als 
stad Damme in te tekenen op dit initiatief voor alle instellin-
gen die onder haar bevoegdheid vallen en om er ook de nodige 
publiciteit en promotie rond te voeren.

N-VA Damme stelt zijn secretaris voor:

Tania Baete   
secretaris N-VA Damme

Tania is 45, getrouwd metw 
Wim en mama van Alexander 
(22), Yorrick (20) en Brent (13). 
Het nieuw samengesteld gezin 
woont sinds begin vorig jaar in 
de Weststraat in Vivenkapel-
le, al was Tania in haar jonge 
jaren reeds actief in de KLJ 
St. Kruis-Vivenkapelle.

Tania werkt bij de Bijzondere Belas-
tinginspectie te Brussel en doet meerdere keren per week het 
traject via het openbaar vervoer. De mobiliteit in Damme is 
beneden alle peil. Ze wil daar dan ook graag werk van maken: 

“De werken in de Weststraat verstoren de rust in Vivenkapel-
le, maar we nemen dat er graag bij voor de verbetering van de 
verkeersveiligheid. Wat minder is, is de hoge snelheid waarmee 
door de straat wordt gereden, doordeweeks door de aannemer 
en in het weekend door het doorgaand verkeer. Ik heb deze 
situatie reeds herhaaldelijk bij de politie aangekaart, maar tot 
op vandaag zijn er geen controles.”

Bewoners van de Vissersstraat 
vragen een veiliger straat

Tijdens onze huisbezoeken in de Vissersstraat kregen 
wij van vele inwoners de opmerking over het veel te snel 
rijdend verkeer. Wij konden zelf vaststellen dat zware 
landbouwvoertuigen aan hoge snelheid door de zone 30 
denderden. Meer controle is hier dan ook noodzakelijk.

Ook de slechte staat van de veel te smalle parkeerstroken 
aan beide zijden van de straat zorgt voor ergernis. Afge-
rukte zijspiegels van de auto’s, schade aan de auto’s door 
de putten in de parkeerstroken....

Sommige bewoners parkeren hun wagen met twee wielen 
op het voetpad. Hierdoor ontstaat er een veel te smalle 
doorgang op het voetpad. We zagen dan ook voetgangers 
via de rijweg rond de auto’s stappen. Dit zorgt voor zeer 
gevaarlijke situaties, zeker in een straat waar een lagere 
school gevestigd is.

  Zie ook: http://eudisabilitycard.be/nl

  tania.baete@n-va.be
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Geen boetes meer 
voor touringcars

N-VA werkt aan een oplossing voor het 
parkeerprobleem voor touringcars in 
Damme. Dankzij kleine aanpassingen 
kunnen zij opnieuw vlot parkeren.

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten 
voor de stad Damme. Voor touringcars zijn er 
parkeerplaatsen voorzien op de parking Noord in 
Damme. Maar door de versmalde toegang en de 
houten paaltjes bij de uitrit zijn de parking en de 
parkeerplaatsen niet altijd toegankelijk. Bovendien 
hinderen de herhaaldelijk foutgeparkeerde wagens 
de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen.

N-VA Damme heeft dan ook overleg gepleegd met 
de verantwoordelijken van de gemeente, opdat de 
touringcars vlot kunnen parkeren mits kleine aan-
passingen. Zo vermijden we boetes voor foutgepar-
keerde bussen en voorkomen we dat de busfirma’s 
niet afhaken om nog naar Damme te komen.

Strengere aanpak 
foutparkeerders in Sijsele
N-VA Damme vraagt dat de gemeente strenger optreedt 
tegen foutparkeerders in de Stationsstraat in Sijsele. Dage-
lijks zien we zien hier fout geparkeerde auto’s en vrachtwa-
gens, zowel op het fietspad als het voetpad. 

Vooral het kruispunt met de heraangelegde Zwinstraat zorgt nog steeds 
voor veel ergernis. Dit zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, zeker bij 
de schoolgaande jeugd.

N-VA wil dan ook een strengere aanpak, zodat fietsers en voetgangers op 
een veilige manier dit kruispunt kunnen oversteken.

N-VA Damme stelt zijn ondervoorzitter voor:

Kurt Vandenbulcke - ondervoorzitter N-VA Damme.
Kurt woont in Sijsele en werkt als verpleegkundige op de intensieve zorgen in het AZ 
St. Jan. Zijn interesse gaat vooral uit naar het sociale aspect in onze samenleving en 
dit op verschillende vlakken: armoede, integratie ouderzorg en de gezondheidssector 
in het algemeen. 

Als lid van Natuurpunt en vogelliefhebber is de natuur ook een van zijn passies. Ook het 
mobiliteitsprobleem is vaak gehoorde bekommernissen van de inwoners van Damme. Op 
dit vlak is er volgens Kurt nog veel te realiseren: snelheidscontroles opvoeren en het zwaar 
verkeer weren uit de centra. “Voor Damme hoopt ik mijn steentje te kunnen bijdragen 
om er een nog aangenamere, groenere en levendiger gemeente van te maken. Met NVA 
Damme willen we ook hier de verandering waarmaken zoals de N-VA reeds bewezen heeft 
op regionaal en nationaal vlak.

N-VA Damme luistert naar u!
Tijdens onze huisbezoeken krijgen wij heel wat informatie over 
wat er leeft bij onze inwoners. Uw mening is voor ons belangrijk! 
Wenst u echter uw steentje bij te dragen, dan bent u zeer welkom 
om met onze enthousiaste groep samen te werken. Hebt u ideeën 
of bedenkingen, neem dan contact op met één van onze mandata-
rissen of bestuursleden. Blijf N-VA Damme steunen en vernieuw 
uw lidgeld voor 2018. 

Lut Anseeuw, voorzitter N-VA Damme

  kurt.vandenbulcke@n-va.be



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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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