
N-VA wil meer aandacht voor wandelroutes  (p. 2) Sluikstorten, een zware kost voor het beleid (p. 3)

In één maand tijd dertig asielzoekers 
op de loop in Damme/Sijsele 

Opvolging loopt mis
In het opvangcentrum verblijven momenteel 
zo’n driehonderd vluchtelingen die wachten 
op de behandeling van hun asielaanvraag. 
Ofwel worden ze erkend en krijgen ze ver-
blijfspapieren, ofwel wordt hun aanvraag ge-
weigerd en moeten ze het land dus verlaten, 
of worden ze verzocht zich naar een ander 
opvangcentrum te begeven. In deze gevallen 
blijkt nu toch dat er heel wat mis is met de 
opvolging. 

“Al deze mensen zijn gewoon op de loop en 
er is geen enkel zicht waar ze zich bevinden. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, vraagt 
Jos zich af. “Voor hetzelfde geld dolen ze hier 
nog in Sijsele of elders in Damme rond.”

Het gaat momenteel om tien mensen uit 
Rusland, acht uit Syrië, zes uit Azerbeidzjan 
en telkens één persoon uit Afghanistan, 
Georgië, Somalië, Djibouti, Ethiopië en 
Guinea. Tijdens de maanden november en 
december werden opnieuw 36 verdwijningen 
vastgesteld.

Stadsbestuur minimaliseert probleem
“Ik ben er heel sterk van overtuigd dat de 
problematiek rond de asielzoekers hier in 
Sijsele wordt geminimaliseerd door het 
stadsbestuur, de politie en het Rode Kruis 
- dat het centrum uitbaat. De burgemeester 
wijst erop dat de gegevens over de mensen 
van het opvangcentrum nu transparan-
ter zijn doordat ze effectief ingeschreven 

worden als inwoner van de stad Damme. 
Voorheen gebeurde dat niet en wanneer 
geen verblijfplaats meer bekend is kon men 
niet anders dan hen schrappen uit de bevol-
kingsregisters. Ook stelde de burgemeester 
als er personen zijn die het centrum verlaten 
en niet meer terugkeren het niet meer de 
bevoegdheid is van het lokale bestuur maar 
wel van de federale overheid.

Brief naar staatssecretaris
Tijdens de gemeenteraadszitting zelf heb 
ik mijn ontgoocheling overgemaakt aan de 
burgemeester en hem erop gewezen dat ik 
een brief zal schrijven naar de staatssecreta-
ris voor Asiel en Migratie om hem te vragen 
of het werkelijk de norm is van het beleid dat 
bij een negatief verzoek tot asiel de mensen 
gewoon verdwijnen 
in de anonimiteit en 
illegaliteit en niet meer 
op te sporen zijn.

Jos Millecam

Beste Dammenaar

Al was het in beperkte kring en 
vanop afstand, toch konden jullie 
hopelijk genieten van enkele mooie 
eindejaarsdagen. 

Met het nieuwe jaar laten we ook 
de donkere dagen van 2020 achter 
ons. Het was een jaar waarin we ons 
veel moesten ontzeggen. Maar ook 
een jaar waarin we ons herinnerden 
wat er echt toe doet: onze familie, 
onze vrienden en onze naasten. Een 
jaar waarin het vanzelfsprekende 
niet meer vanzelfsprekend werd: 
samen gezellig op restaurant gaan, 
of samen iets drinken op café.

N-VA Damme dringt er bij iedereen 
op aan onze winkeliers en horeca 
een hart onder de riem te steken. 
Koop Lokaal. Bestel een afhaalmaal-
tijd bij onze horeca. Hou contact met 
elkaar via sociale media, telefoon… 
We zijn er nog niet! 

Nog even doorzetten en ons straks 
met voldoende mensen laten vacci-
neren: dan is er echt hoop. Hoop dat 
we straks onze geliefden en vrienden 
opnieuw in onze armen mogen en 
kunnen sluiten. 

We wensen u allen alvast een warm 
en schitterend 2021.

Maar vooral, zorg voor jezelf en voor 
jou naasten.

Lut Anseeuw, 
voorzitter

Uit navraag van de N-VA blijkt dat er op één maand tijd maar liefst dertig asielzoekers 
uit het opvangcentrum van Damme/Sijsele zijn vertrokken zonder een spoor na te 
laten. Het gaat om asielzoekers wiens aanvraag is geweigerd en die dus het grondgebied 
moeten verlaten. In plaats daarvan verdwijnen ze in de anonimiteit. De N-VA maakt 
zich zorgen en vraagt het stadsbestuur om dit soort zaken veel beter op te volgen. 
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N-VA wil meer aandacht voor wandelroutes
In deze coronatijden is het belangrijk om veilig te ontspannen. 
Westtoer presenteerde onlangs mooie initiatieven voor wandel-
ideeën voor de inwoners van 64 West-Vlaamse gemeentes en 
steden. De regio Damme wordt vermeld met drie wandelroutes.
Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe: “De N-VA vraagt om deze 
wandelknooppunten uit te breiden en om alle gemeentelijke wan-
dellussen op de nemen op deze website. We stellen immers nog 
heel wat blinde vlekken vast. Westtoer dient dit aan te pakken!”

Jan Van Maeirhaeghe
Provincieraadslid

Groene speelplaatsen, ook voor kinderen met beperkingen
N-VA Damme roept de scholen in onze gemeente op om hun speelplaatsen te vergroenen. “Scholen kunnen hiervoor een subsi-
die krijgen”, zegt Lut Anseeuw. “Goed daarbij is dat ze dan ook hun speelplaatsen moeten openstellen buiten de schooltijd voor 
kinderen uit de buurt.”

Twee Damse scholen vroegen ondertussen subsidies aan om hun speelplaats 
aan te passen.

Lut dringt er tegelijk op aan dat alvast sommige speeltoestellen ook geschikt 
worden gemaakt voor kinderen met een beperking, zowel op de speelplaat-
sen als op de openbare speelpleintjes. 

 “Dat zien we vandaag nog veel te weinig.”

Lut Anseeuw
Voorzitter N-VA Damme

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

damme@n-va.be
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Zwerfvuil Referentiejaar 2017 Referentiejaar 2015

Hoeveelheid (ton) Beleidskosten (€) Hoeveelheid ( ton) Beleidskosten (€)

Gemeenten 17.984 116.897.624 17.748 153.331.344

Provincies 0 0 0 18.762

Intercommunales 137 3.754.100 122 580.168

Vl -Agentschappen 1.795 4.401.159 2.565 6.053.625

Mooimakers 0 9.600.000 0 2.125.000

Totaal Vlaanderen 19.916 134.652.883 20.435 162.108.899

Sluikstorten Referentiejaar 2017 Referentiejaar 2015

Hoeveelheid (ton) Beleidskosten (€) Hoeveelheid ( ton) Beleidskosten (€)

Gemeenten 15.013 53.736.316 19.829 65.704.528

Provincies 0 0 0 26.586

Intercommunales 494 643.410 219 225.008

Vl -Agentschappen 2.387 2.003.243 2.544 2.094.438

Totaal Vlaanderen 17.894 56.382.969 22.592 68.050.560

De provincie West-Vlaanderen startte in 2015 samen met de West-Vlaamse afvalintercommunales en Mooimakers een 
handhavingsinitiatief op zwerfvuil en sluitstorten. Naast het klassieke recept van een communicatiecampagne, wordt jaarlijks 
de Week van de Handhaving georganiseerd in de maand oktober. Naar aanleiding daarvan spraken we met N-VA-gemeente-
raadslid Jan Van Meirhaeghe. Hij wijst vooral op het feit dat de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten zwaar weegt op de 
budgetten van de gemeenten. 

Dankzij de sterkere samenwerking is er bij 
de lokale besturen en de politiediensten 
een toegenomen aandacht voor de zwerf-
vuilproblematiek en dit het hele jaar door. 
Er werd een onderzoek opgestart naar de 
effectiviteit van de inzet van cameratoe-
zicht in 2017 en 2018. West-Vlaanderen 
was in dit project sterk vertegenwoordigd.

Welke resultaten heeft deze samenwerking 
in de voorbije jaren opgeleverd?
“Er is een stijging van de GAS- vaststellin-
gen met 3 % in 2018 ten opzichte van 2017. 
Sinds 2018 is er ook registratie via inzet 
van camera’s”, aldus Jan. “Op Vlaams ni-
veau waren er 415 acties in 184 gemeenten. 
Dit leidde tot 1.250 GAS-vaststellingen 
voor zwerfvuil en sluikstorten. Er wer-
den 155 processen-verbaal opgemaakt en 
184 overtredingen geregistreerd door de 
camera’s.”

Door de coronamaatregelen in 2020, 
waren in West-Vlaanderen slecht 44 
gemeenten die aan het project meewerk-
ten. We telden 123 GAS-vaststellingen, 19 

PV’s en 82 cameraregistraties, wat leidde 
tot 75 vaststellingen waarbij we een dader 
konden identificeren. 

Welke cijfers zijn gekend over zwerfvuil 
dat werd verzameld?
Jan: “Die cijfers zijn eigenlijk indrukwek-
kend: In 2013 werd de hoeveelheid opge-

ruimde zwerfvuil geschat op 17 500 ton. In 
2015 werd dit geschat op 17.748 ton. Voor 
2017 zijn de cijfers vergelijkbaar met 2015. 
Resultaten voor 2019 worden nog verwerkt 
en worden in de loop van 2021 verwacht.”

Zijn de sensibiliserende maatregelen 
voldoende of zijn bijkomende maatregelen 
aan de orde?
“Gedragsverandering is een traag pro-
ces”, weet Jan. “Dankzij de week van de 
handhaving is er meer aandacht door-
heen het ganse jaar voor de handhaving 
rond zwerfvuil en sluikstort. Maar extra 
aandacht en verschillende campagnes 
doorheen het jaar zijn noodzakelijk. Ook 
op grondgebied Damme is sensibilisering 
meer dan noodzakelijk, gezien het vele 
zwerfvuil langs wegen en in de grachten.”

Jan verwijst daarbij ook naar de kost voor 
het aanpakken van deze problematiek. “De 
kosten dalen, dat is alvast goed nieuws. 
Maar ze blijven zwaar wegen op het bud-
get. Een blijvende aanpak is dus nodig, 
maar alles begint natuurlijk bij ons eigen 
gedrag.”

Jan Van Meirhaeghe
Provincieraadslid

Zwerfvuil en sluikstorten, een zware kost voor het beleid

www.n-va.be/damme
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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