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Vrije Basisschool Sint-Maarten in Sijsele krijgt bijna 100 000 euro
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 
93 099 euro in Vrije Basisschool Sint-Maarten in Sijsele. Het geld gaat naar een project voor energiebesparing. “Dankzij 
die gerichte investering kan Sint-Maarten de CO2-uitstoot verminderen én tegelijk besparen op de energiefactuur”, zegt 
gemeenteraadslid Manu Buysse.

Zeker in de herfst en de winter hebben schoolgebouwen  
heel wat energie nodig om bijvoorbeeld alle leslokalen te  
verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor veel CO2- 
uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Het  
loont dus dubbel om te investeren in energiebesparende 
maatregelen op school: het is goed voor het milieu én goed 
voor de portemonnee van de scholen.

Energie besparen
Vrije Basisschool Sint-Maarten diende zelf een project in na 
een oproep van AGION. Dat levert de school nu een flinke 

subsidie op. Concreet zal het geld dienen om schrijnwerk te 
vervangen. “Goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten 
van de school. Hun school wordt groener en  
kan geld besparen op de energiefactuur”,  
besluit Manu Buysse.  

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

N-VA steunt West-Vlaams brexitplan 
De N-VA vroeg in de provincieraad hoe het zit met het West-Vlaamse brexitfonds. Dat fonds moet de kwalijke 
gevolgen van de brexit in onze provincie opvangen. 

Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe: “De brexit bedreigt meer dan 11 000 West-Vlaamse jobs, vooral in de sectoren logistiek, 
voeding, kunststoffen, en rubber en textiel. Het Verenigd Koninkrijk is de vierde grootste exportmarkt voor Vlaanderen en een harde 
brexit kan de West-Vlaamse economie 221 miljoen euro kosten. We moeten ons op het ergst mogelijke scenario voorbereiden.”

Steun voor werknemers in risicosectoren
“Gelukkig bevestigde de provincie dat ze zes miljoen euro aan Europese middelen zal 
inzetten voor specifieke acties. De Europese middelen komen er via Geïntegreerde  
Territoriale Investeringen of GTI, een Europees financieringsinstrument. Met het geld  
zal de provincie maatregelen nemen om onze arbeidsmarkt te ondersteunen, de  
competitiviteit van onze bedrijven te herstellen en de export aan te zwengelen.” 

“Bedoeling is onder andere om werknemers in risicosectoren sneller aan een  
nieuwe job te helpen. En ook om via de haven van Zeebrugge nieuwe bedrijven  
aan te trekken die in onze provincie investeren. We juichen het initiatief van  
het provinciebestuur om samen met het bedrijfsleven een West-Vlaams  
brexitplan te lanceren zeker toe”, besluit Jan Van Meirhaeghe.   Door bijvoorbeeld via de haven van  

Zeebrugge nieuwe bedrijven aan te trek-
ken, wil de provincie de gevolgen van de 
brexit in West-Vlaanderen opvangen.

Jan Van Meirhaeghe
Provincieraadslid

Manu Buysse 
Gemeenteraadslid
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Uw vertegenwoordiger in het sociaal comité:  
Lut Anseeuw
Lut Anseeuw vertegenwoordigt de N-VA in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat comité legt 
zich toe op de individuele hulpvragen van inwoners in een kwetsbare situatie. Het geeft ook advies aan 
de gemeente- en OCMW-raad over het sociaal beleid.

Sinds begin dit jaar is het OCMW in alle Vlaamse steden en gemeenten anders georganiseerd. Alle gemeenteraadsleden zijn 
nu ook OCMW-raadsleden en geven advies aan de gemeenteraad over het sociaal beleid. Daarnaast is er nu ook een bijzonder 
comité voor de sociale dienst, dat ook advies formuleert en alle individuele hulpvragen afhandelt.

Veel ervaring en mensenkennis
In dat comité zetelt ook Lut Anseeuw. Lut heeft een bijzondere gave om met mensen om te 
gaan. Zij was vroeger maatschappelijk werker in een revalidatiecentrum. Zo kwam ze dagelijks 
in contact met patiënten en personen met een handicap. Tijdens haar loopbaan was zij ook 
nauw betrokken bij overlegorganen voor personen met een handicap, zowel provinciaal,  
nationaal als internationaal. De dagelijks omgang met die doelgroep heeft Lut heel wat  
mensenkennis bijgebracht. Die komt nu van pas in het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Lut zal zich er de komende jaren met veel enthousiasme inzetten.

Lut Anseeuw
Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Het verhaal van de hond in het Damse wapenschild
Weet u waar de hond in het Damse wapenschild vandaan komt? N-VA Damme vertelt het u graag.  
Want respect voor ons verleden dragen wij hoog in het vaandel. 

Geen ‘happy end’ voor de hond
Een hond in een wapenschild is een heel merkwaardig teken dat 
maar zelden voorkomt. Aan die hond hangt dan ook een leuke 
legende vast, die helaas voor de hond in kwestie minder goed af-
loopt.  Er bestaan een aantal versies van de legende, maar in elk  
variant komt de hond er niet goed vanaf.

Lang geleden, bij het begin van wat later de stad Damme zou 

worden, werden dijken opgeworpen om het zeewater van de 
velden en uit de huizen te houden. Op een nacht hoorden de 
bewoners van het plaatsje Damme een gehuil dat door merg en 
been ging. Een watergeest in de gedaante van een hond joeg hun 
de stuipen op het lijf. 

Damme gered
Wat nog erger was: een hevige storm brak los. De dijken konden 
het geweld van het water niet houden en de zee sloeg een bres in 
de dijken. “De duivelshond bracht het noodlot naar het dorp”, zo 
fluisterden de dorpsbewoners. De dijkbouwers slaagden erin de 
hond te vangen en sloegen hem de kop in. Het lijk wierpen ze in 
het gat. 

Als bij wonder kon de dijk het houden en was Damme gered. 
Daarom heette Damme eerst Hondsdamme en 
draagt de stad een hond in haar wapenschild. 
Aldus de legende. Maar heel waarschijnlijk is 
het verhaal niet. De ‘hond’ in Hondsdamme 
is in werkelijkheid afkomstig van het woord 
‘honte’: een modderige plaats aan de monding 
van een stroom.

  N-VA Damme hecht veel belang aan onze geschiedenis en vertelt 
u graag waar de hond op onze vlag vandaan komt.

Jos Millecam
Gemeenteraadslid

2



www.n-va.be/damme

Provincie pakt distels in provinciedomeinen aan
Op vraag van de N-VA zal de provincie de distels in onze provinciedomeinen aanpakken. Landbouwers die 
in de buurt een grond hebben, zijn zo weer wat geholpen.

Landbouwers moeten distels verplicht verwijderen
“De buren van provinciedomeinen zijn veelal landbouwers”, legt provincieraadslid 
Jan Van Meirhaeghe uit. “Die zijn bij wet verplicht om distels te verwijderen voor 
ze in bloei komen. Dat de omliggende provinciedomeinen de akkerdistel laten 
gedijen, is voor hen dus zeker een bron van ergernis. Vooral in provinciedomein 
De Palingbeek en De IJzerboomgaard zijn er problemen.”

Provinciedomein De IJzerboomgaard in Diksmuide heeft ondertussen een nieuw 
natuurbeheerplan. Dat plan bevat veel goede elementen om er de natuurwaarden 
te verhogen zonder af te doen aan het recreatieve aspect. Het plan vermeldt ook 
letterlijk dat exoten “rigoreus” verwijderd moeten worden. Een goede zaak dat 
uitheemse planten, dieren of micro-organismen er niet geduld worden.

Beheerplannen moeten stap verder gaan
Toch vindt de N-VA dat de beheerplannen van de provinciale domeinen en groene 
assen nog verder moeten gaan. “Zo is de akkerdistel geen invasieve exoot, maar 
veroorzaakt de plant wel veel overlast. Per jaar kan ze 5 000 nakomelingen geven. 
Met wat hulp van de wind verspreidt het zaad zich over de buurt en 
gaan de distels woekeren in de omliggende landbouwgronden. Dat  
betekent veel extra werk voor de landbouwers. Bij het wandelpad 
langs De Stadswallen van Damme doken er al problemen op.  
Een hele opluchting dus dat de provincie de zorgen van onze  
landbouwers ernstig neemt.”

Ga mee naar het N-VA- 
nieuwjaarsfeest in Mechelen
De traditionele nieuwjaarsreceptie van N-VA nationaal vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 januari.  

Meer weten? Surf naar https://www.n-va.be/agenda/nieuwjaarsfeest-2020

  De distels in onze provinciedomeinen brengen 
problemen met zich mee voor de naburige 
landbouwers.

De nationale 
nieuwjaarsreceptie 
van de N-VA: elk 
jaar opnieuw een 

belevenis.

Jan Van Meirhaeghe
Provincieraadslid
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