
Vlaanderen investeert in Damse scholen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 92.000 euro in Digisprongmiddelen in de Damse scholen. Met dat geld 
kunnen de scholen onder meer digitale infrastructuur en ICT-toestellen aanscha� en. ‘Een stevige stimulans voor meer onder-
wijskwaliteit’, vindt ook N-VA Damme.

In totaal trekt Ben Weyts 385 miljoen euro uit voor het Digisprong-project. “We grijpen de coronacrisis aan om alle scholen mee te 
trekken in het digitale bad. Onze scholen hebben een achterstand op het gebied van digitaal onderwijs. Dat werd sinds de uitbraak 
van de coronacrisis meer dan ooit duidelijk. Vlaanderen wil die achterstand nu ombuigen in een voorsprong”, aldus Ben Weyts.

De Vlaamse overheid keert een schijf van 230 miljoen extra middelen uit aan scholen. Het 
gaat om de eerste schijf van de Digisprong-middelen, waarmee scholen gaan investeren 
in onder meer digitale infrastructuur en ICT-toestellen voor alle leerlingen vanaf het 
vijfde leerjaar.

“Digitaal onderwijs kan een geweldige aanvulling zijn op het klassieke onderwijs. 
Zo kan je via digitale weg sterke leerlingen meer uitdaging aanbieden en kwetsbare 
leerlingen beter ondersteunen”, stelt Jan Van Meirhaeghe, fractievoorzitter voor N-VA 
Damme.

Geniet van het najaar!

N-VA kritisch over uitbreiding en verlening opvangcentrum
Het noodopvangcentrum in Sijsele wordt uitgebreid tot een capaciteit van 464 bedden en de opening wordt verlengd tot eind 
2022. ‘Dat gaat alweer ten koste van de plannen voor de Wijk van de Toekomst’, zegt de N-VA. Om maar te zwijgen over de 
lee� aarheid van de buurt. 

“We hebben op de gemeenteraad al 
meermaals aangekaart dat het niet 
allemaal doetjes zijn die daar zitten, en 
dat er vaker opstootjes en vechtpartijen 
zijn dan men ons wil doen geloven”, aldus 
Jan Van Meirhaeghe. “De leefbaarheid 
van de buurt wordt wel degelijk aangetast, 
wat men ook moge beweren”, treedt Jos 
Millecam bij.

Nieuw wijk moest er al staan
Beide N-VA-gemeenteraadsleden ver-
wijzen ook naar het feit dat de plannen 
rond de Wijk van de Toekomst daardoor 
alweer naar de achtergrond verdwijnen. 
“De wijk van de Toekomst moest al lang 
de planfase voorbij zijn, en op dit ogen-
blik al grotendeels gerealiseerd zijn. 

Het ontbreekt de burgemeester en het 
schepencollege duidelijk aan onder-
nemerschap, creativiteit en manage-
mentscapaciteiten. Waren ze pro-actief 
geweest, dan moesten we deze discussie 
niet voeren. Ze staan te veel aan de zijlijn 
te filosoferen en verschuilen zich achter 
allerlei regeltjes en reglementen.”

Dubbele verantwoordelijkheid 
N-VA Damme verwijst dan ook naar het 
algemene partijstandpunt, met name de 
invoering van het Australisch model, wat 
moet leiden tot een dalende instroom en 
de nood aan opvang zoals in Sijsele doet 
afnemen. “We gaan die discussie niet 
beslechten op lokaal niveau, maar onze 
burgemeester is ook de partijvoorzitter 

die de huidige staatssecretaris op de post 
van asiel en migratie heeft gezet. Hij heeft 
dus een dubbele verantwoordelijkheid”, 
aldus Jan Van Meirhaeghe en Jos 
Millecan.

Het opvangcentrum wordt uitgebreid en 
verlengd, ten koste van de plannen voor de 
Wijk van de Toekomst.
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Voorstel N-VA Damme
Gele doos voor hulpbehoevende en oudere inwoners 
De N-VA diende het voorstel in om de ‘Gele Doos’ te introduceren in Damme. Het is een herkenbare, gele bewaardoos waar 
oudere of hulpbehoevende inwoners hun cruciale persoonlijke en medische gegeven in kunnen bewaren. De doos kan op een 
centrale plek bewaard worden, zoals in de koelkast. Het gee�  interventiediensten de mogelijkheid om snel alle cruciale gegevens 
terug te vinden bij een onverwachte tussenkomst of bij een vermissing.

Een gele doos kan persoonlijke informatie bevatten, contact-
personen of medische gegevens als bloedgroep, aandoeningen, 
allergieën, medicatielijsten, levensnoodzakelijke medicijnen 
zoals insuline en dergelijke.

Sticker
Wie zo’n gele doos heeft, kan dat ook via een sticker aange-
ven, bijvoorbeeld aan de voordeur of inkomhal. Zo is het voor 
hulpdiensten meteen duidelijk dat er zo’n doos aanwezig is. De 
koelkast is een herkenbare, centrale plaats om de doos zelf te 
bewaren. Bij een onverwachte interventie of vermissing gaat er 
zo geen kostbare tijd verloren en kunnen hulpverleners op een 
snelle en efficiënte manier handelen in een acute situatie.

Langer thuis wonen
“Het concept blijkt in heel wat steden en gemeenten zoals Brugge 
en Gent een groot succes”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Jan Van 
Meirhaeghe. “Het is ook een extra ondersteuning voor de hulp-
behoevende en oudere inwoners in Damme die ervoor kiezen 
om langer zelfstandig thuis te wonen.”

Gratis
De ‘Gele Doos’ is gratis voor 65-plussers en chronisch zieken. 
De gemeenteraad keurde het voorstel unaniem goed.

Jan Van Meirhaeghe
Fractievoorzitter

Lut Anseeuw
Voorzitter en gemeenteraadslid

Jos Millecam
Gemeenteraadslid

Wat zit er in de ‘Gele Doos’?
•  Ringboekje voor:

-  Persoonsgegevens of contactgegevens
-  Medische gegevens

•  Pochette voor:
-  Medicatieschema
-  Vermissingsfi che (optioneel, enkel voor personen met dementie 

en dwaalgedrag)

•  Stickerkaart met:
-  Een blauwe sticker voor op de binnenkant van de deur te 

bevestigen
-  Een sticker om aan de binnenkant van het deksel van de gele 

doos te kleven: met naam, rijksregisternummer, en een (uniek) 
doosnummer

-  Noodnummers voor op het vaste telefoontoestel

damme@n-va.be
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Extra subsidies voor MUG-helikopter
De jaarlijkse subsidie voor de West-Vlaamse MUG-heli verhoogt vanaf 2022 van 110.000 euro naar 150.000 euro. Dat vernam 
provincieraadslid en arts Jan Van Meirhaeghe op de provincieraad van oktober. “Als N-VA-fractie zijn we verheugd dat de provincie 
zijn verantwoordelijkheid neemt. Toch wachten we nog steeds op een structurele � nanciële bijdrage van de federale overheid.”

Niet alleen de West-Vlaamse N-VA is al vele jaren uitermate 
begaan met de werking en financiering van de MUG-heli. Als 
er één project is dat in dit halfrond, over de partijgrenzen heen, 
unaniem gedragen wordt, dan is het wel de helikopter. Dat bleek 
onder meer uit de motie van januari 2018, waar een structurele 
basisfinanciering vanuit het bevoegde overheidsniveau gevraagd 
werd. Jammer genoeg antwoordde toenmalig minister De Block 
negatief.

Jaarlijks 700 interventies
Nochtans spreken de cijfers voor zich: de MUG-heli doet 
jaarlijks 700 interventies en redt daardoor gemiddeld 40 extra 
mensenlevens. Uiteraard brengt dat een prijs met zich mee. 
Het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer 700.000 euro. Er is een 
provinciale subsidie van 110.000 euro. Steden en gemeenten 
dragen ook een flink steentje bij: vorig jaar 330.000 euro uit 
West-Vlaanderen en 65.000 euro uit Oost- en Zeeuws-Vlaande-
ren. De rest van de middelen komen van private sponsoring van 
bedrijven en particuliere giften.

Nood aan vervanging
Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe: “Op de vergadering van 
het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) 

stelde men vast dat de huidige helikopter aan vervanging toe is. 
Vanaf januari 2022 is de nieuwe heli (type EC135) operationeel. 
Het nieuwe model is moderner en aangepast aan de huidige 
normen, maar ook een flink pak duurder. Elke euro steun is dus 
nodig.”

“De provincie nam contact op met de federale regering om een 
structurele basisfinanciering te bekomen. Toch komen de fede-
rale ministers steeds met verouderde argumenten die al meer-
maals ontkracht zijn. Op termijn is een structurele financiering 
van het bevoegd overheidsniveau écht noodzakelijk”, besluit 
provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe.

 “Ten laatste in 2023 starten de restauratiewerken 
van de Schellemolen”, zegt N-VA-provincieraadslid 
Jan Van Meirhaeghe. “In een eerste fase zal men 
de molen ‘technisch’ restaureren, om hem weer te 
kunnen laten draaien. In een tweede fase wordt de 
romp hersteld. Indien nodig volgt er nog een derde 
fase, met verstevigingswerken aan de funderingen.”

Sluit je aan bij BE-Alert!
BE-Alert is een systeem dat mensen via sms of mail op de hoogte brengt 
van een mogelijke noodsituatie in de buurt. Toch blijkt dat slechts tien 
procent van de West-Vlamingen is aangesloten op het platform. “Dat is te 
weinig”, zeggen provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe en West-Vlaams 
gouverneur Carl Decaluwé.

Om de goede werking van alarmeringssysteem BE-Alert te verzekeren, 
organiseerde het Nationaal Crisiscentrum begin oktober een nationaal 
BE-Alert-testmoment. Geregistreerde inwoners kregen een bericht via sms, 
e-mail of een gesproken oproep. Er werd gealameerd op basis van locatie: 
iedereen in de geselecteerde zone kreeg een melding. Brugge was één van de 
14 West-Vlaamse deelnemers. Binnen de twee uur werd iedere aangesloten 
West-Vlaming verwittigd.

De gouverneur onderstreept 
het belang van BE-Alert: “Het 
testmoment heeft absoluut zijn 
nut bewezen. De N-VA wil nog 
méér West-Vlamingen sensibi-
liseren om zich te registreren. 
Het is belangrijk om onze 
inwoners snel en correct te 
informeren bij noodgevallen.”

Schrijf je zeker in via www.be-alert.be.

www.n-va.be/damme
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


