Welkom op het N-VA-nieuwjaarsfeest
Zaterdag 12 januari – Nekkerhal Mechelen
Alle N-VA-leden zijn welkom op ons traditioneel nieuwjaarsfeest.
Wie er de vorige jaren bij was, wil het zeker niet missen!
Meer informatie volgt binnenkort op de website en via Facebook.
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Namens de hele N-VA-ploeg: bedankt!
14 oktober is achter de rug. N-VA Damme wil haar 1 401 kiezers
bedanken voor hun stem en hun vertrouwen. Wij zeggen ook
dank aan onze kandidaten en aan alle vrijwilligers en bestuursleden die niet op de lijst stonden. Hun engagement was onmisbaar
voor onze campagne.
N-VA Damme zal op de ingeslagen weg verdergaan en aantonen
dat de verandering werkt. Wij willen opnieuw een stempel drukken
op het beleid door constructief, duidelijk en vastberaden de
bakens uit te zetten voor de toekomst in onze mooie en geliefde
stad Damme. Een aantal speerpunten en principes staan daarbij
voorop.

Wij gaan voor duurzaamheid in de brede zin van het woord,
met aandacht voor ecologische, sociale, economische en culturele
aspecten. Kritiek spuien omwille van de kritiek is niet aan ons
besteed. Een open en doorzichtig beleid voeren, dat is onze missie.
Een democratisch besluit is de beste garantie om de uitvoering
ervan te doen slagen.
Al onze deelgemeentes verdienen aandacht, en het welzijn van
jongeren en ouderen staat daarbij centraal. Zo zorgen we voor een
stad waar u graag woont en leeft, waar u geniet. N-VA Damme wil
voor ieder van u een veilige thuis in een welvarend Damme.
Lut Anseeuw, voorzitter

N-VA Damme kiest nieuw bestuur
Op donderdag 7 februari zijn er opnieuw bestuursverkiezingen bij N-VA Damme. De voorzitter,
ondervoorzitter en een onbeperkt aantal bestuursleden worden er rechtstreeks verkozen. Ook
nieuwe mensen krijgen dus de kans om lid te worden.
Wilt u actief deelnemen aan ons bestuur en uw stem laten horen in Damme?
Neem dan contact op met een van onze mandatarissen, bestuursleden of via damme@n-va.be
Meer informatie volgt via onze website en facebook.
N-VA Damme: een toffe bende met
onder meer deze actieve dames.

Veilig thuis in een welvarend Damme
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Damse paardentram als voorbeeld van toegankelijkheid
N-VA Damme trok haar kiescampagne op gang door met de Damse paardentram een rondrit te maken in
Damme. Daarmee vroegen we meteen ook aandacht voor meer toegankelijkheid in Damme.
De paardentram vertrok in Sijsele aan de kerk en reed dan verder
richting Vivenkapelle, met een stop op het Bradericplein.
Daarna trokken onze kandidaten naar het centrum van
Damme en hielden ze halt op de Markt. De tocht werd
afgerond met een bezoek aan café Bistro.
Gemeenteraadslid en N-VA-lijsttrekker Jan Van Meirhaeghe
legt uit waarom N-VA Damme voor de paardentram koos:
“Wij willen met deze actie ook een statement maken. Dankzij
de nodige aanpassingen is de Damse Paardentram vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Maar in de publieke gebouwen
in Damme is de toegankelijkheid nog ruim onvoldoende”,
aldus Jan.

N-VA Damme koos niet toevallig voor de Damse
paardentram om haar campagne af te trappen.

Een toegankelijk en inclusief Damme

“Op dat vlak schiet het gemeentebestuur duidelijk tekort.
De huidige aanpassing in het stadhuis van Damme is slechts
een pleister op de wonde. Ik denk daarnaast ook aan fietsen voetpaden die niet goed onderhouden zijn en aan het
toilet in de Grote Sterre dat voor minder mobiele mensen niet
bereikbaar is.”

Foto: Piet De Ville

“N-VA Damme is dan ook met een duidelijke visie naar de
kiezer getrokken: we hebben nood aan een inclusief Damme
waar er plaats is voor iedereen. Een Damme dat voor iedereen,
en dus ook voor wie minder goed te been is, toegankelijk is”,
besluit fractieleider Jan Van Meirhaeghe.

Toekomst schooltje ’t Dambord in het gedrang
Het landelijke schooltje ’t Dambord in Damme is dringend op zoek naar zeven leerlingen om de toekomst
van het schooltje verder te garanderen. De jongste jaren was het steeds flirten met de behoudsnorm.
Ondanks alle inspanningen van het team, ziet het ernaar uit dat het probleem deze keer ernstig is.
De school rekent dan ook op uw steun.
Een echte buitenschool

Met het project ‘buitenschool’ wou de school een nieuw elan
creëren. De ramen en deuren werden letterlijk opengegooid,
natuur en open ruimte kregen een belangrijke rol in de lessen.
Maar het project heeft blijkbaar meer tijd nodig om bekend te
raken. De school hoopt dat er alsnog ouders zich laten overtuigen door het concept en dat die hun kinderen na Nieuwjaar
laten overkomen.

Creatieve en persoonlijke aanpak

Binnen het huidige stelsel van inclusief onderwijs is er zeker
ruimte in de regio voor een school zoals ’t Dambord. Zowel
sterke als minder sterke leerlingen kunnen er terecht. Creativiteit
staat er centraal. Kinderen leren er al spelend, wat zorgt voor
een solidair omgaan met elkaar. Dankzij de persoonlijke aanpak
ontdekken de kinderen hun eigen talenten en leren ze hun ambities
waar te maken. De individuele benadering en begeleiding van
ieder kind is uniek aan deze school. Kinderen zijn er geen nummers:
elke leerkracht kent de kinderen en hun evolutie.

damme@n-va.be

’t Dambord is dringend op
zoek naar nieuwe leerlingen.
Wilt u dat uw kind school loopt in een kleine, landelijke dorpsschool met een uitgesproken pedagogisch project? Met een
gedreven en deskundig lerarenteam? Met een schoolbestuur dat
een hedendaags beleid voert? Kies dan voor ’t Dambord.
Manu Buysse
Gemeenteraadslid
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Uw raadsleden

N-VA: uw enige
garantie voor
democratie in
Damme.”
Jan Van Meirhaeghe
Gemeenteraadslid en provincieraadslid
Fractieleider N-VA Damme
De volgende zes jaar wil ik mij opnieuw
inzetten voor een leefbaar Damme waar
het goed wonen is en waar toerisme en
economie in evenwicht zijn met mens en
natuur. Met N-VA Damme gaan wij voor
een leefbaar Damme waar stadsvernieuwing niet ten koste gaat van ons rijk
cultuurhistorisch erfgoed.

Damme is van ieder
van ons. Úw stem in
het beleid is daarom
erg belangrijk.”
Manu Buysse
Gemeenteraadslid
Openheid en inspraak zijn de basis van
onze democratie. Met mijn rijke ervaring
in het jeugdwerk (KSA, jeugdraad, speelplein, landelijke jeugddienst ...), het
onderwijs en het verenigingsleven
beschouw ik het als mijn opdracht om
te bouwen aan een toekomstgerichte en
hoopvolle wereld voor onze kinderen.
Kansen geven aan individuen en verenigingen is dan ook de boodschap.

Als vader en grootvader weet ik maar al
te goed: wat het leven
beter maakt voor onze
kinderen, draagt ook
bij tot ons eigen geluk.
Jos Millecam
Gemeenteraadslid
Mijn werk is verre van af. Graag zet ik mij
nog eens zes jaar in als gemeenteraadslid
voor alle Dammenaren.

Tijdens mijn tweede ambtstermijn als
provincieraadslid wil ik mij terug ten
volle inzetten voor een zuiniger en beter
bestuur in West-Vlaanderen. Als enige
vertegenwoordiger uit de Zwinstreek wil ik
bijzondere aandacht vragen voor die regio.

Steun Jong N-VA Damme
Met meer dan 1 000 waren ze, de Jong N-VA’ers die zich in Vlaanderen verkiesbaar stelden.
Wij geloven in de kracht van de jeugd, want zij zijn de toekomst.
Ben je 30 jaar of jonger en wil je onze ploeg versterken? Neem dan contact op met een van onze jongeren: Liesbeth Verloock,
Bert Van Meirhaeghe of Yorrick Neyt. Dat kan via damme@n-va.be

www.n-va.be/damme

West-Vlaanderen
regeert!
Sander Loones werd na Vlaams
minister-president Geert Bourgeois de
tweede West-Vlaming van de N-VA op
het hoogste politieke niveau. Tot aan
de verkiezingen van 26 mei is Sander
minister van Defensie en Ambtenarenzaken. Net als Geert Bourgeois is Sander
Loones een gedreven politicus die zich
elke dag inzet voor een veilig en
welvarend Vlaanderen.

Sander Loones onderhandelde
mee het federale regeerakkoord.
Ook tijdens zijn vier jaar in het
Europees Parlement volgde hij
de regering op de voet. Sander is
een harde werker: weinig show
en veel inhoud. Met hem komt
op Defensie een gezonde portie
West-Vlaams boerenverstand.

Geert Bourgeois leverde als
minister-president begroting
na begroting in evenwicht af.
Hij boekte recordcijfers in de
Vlaamse export en investeerde
miljoenen in ons Vlaams
erfgoed.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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