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Trekt gemeentebestuur 
stekker uit 135 jaar Dams  
onderwijs?
Komt er na 135 jaar een einde aan het gemeentelijk 
onderwijs in Damme? Ondanks de inspanning van 
velen staat basisschool ’t Dambord het water aan de 
lippen. De gemeente, en tegelijkertijd het school- 
bestuur, overweegt er de stekker uit te trekken. 

Een geschiedenis van pieken en dalen
Het pad van het onderwijs in Damme liep in het verleden niet 
altijd over rozen. Het gebeurde al eerder dat de school tegen de 
behoudsnorm aanliep. In 1986 daalde het aantal leerlingen tot een 
historisch dieptepunt. Toch klom de school in de jaren nadien uit 
het dal. Een gedreven oudercomité, een uitgesproken pedagogisch 
project en een sterke betrokkenheid in de buurt waren de ingre-
diënten voor een succesverhaal in de jaren 90, waarin de school ’t 
Dambord uitgroeide tot een populatie van bijna 100 leerlingen.

Opnieuw in de problemen
Ondanks de inzet van velen is het de jongste jaren weer flirten met 
de behoudsnorm. De situatie is dan ook ernstig. Het schoolbestuur 
(de gemeente) heeft forse financiële inspanningen geleverd om de 
school te ondersteunen, maar dat blijkt dus niet voldoende. 

De huidige pedagogische overtuiging en aanwezige didactische 
kennis en ervaring had vijftien jaar geleden een beleidskeuze 
moeten zijn. Binnen het huidige bestel van inclusief onderwijs is er 
zeker ruimte in de regio voor een school zoals ’t Dambord.

Nood aan een goed schoolbestuur
Misschien moet het bestuur de hand in eigen boezem steken?  
Het beleid heeft te lang een afwachtende houding aangenomen. 
Nu de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders en bij de 
te kleine instroom leggen, is al te makkelijk. In tijden waar in 
Vlaanderen aan de schoolpoorten gekampeerd wordt, is er zeker 
plaats voor een school als ’t Dambord: een landelijke kleine dorps-
school met een uitgesproken pedagogisch project, gedragen door 
gedreven en een deskundige lerarenteam. Maar dan is er wél nood 
aan een schoolbestuur dat werk maakt van een breed, hedendaags 
onderwijs.

Manu Buysse
Gemeenteraadslid 

Agenda
  Dinsdag 22 mei vanaf 19 uur:  

Opleiding “Gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw”. Schepenhuys – Markt – Oedelem.

  Zaterdag 9 juni: vaderdagactie.  
We bezorgen de vaders in Sijsele een kleine attentie.

  Woensdag 11 juli om 18 uur: 11 juliviering.  
N-VA Damme nodigt u uit op de Bloemenhulde op de Markt in Damme.

  Zondag 9 september: Aftrap Verkiezingen 2018.  
N-VA Damme nodigt u uit op de kick-off van de verkiezingscampagne. We organiseren een fietstocht naar de deelgemeenten in Damme. 
Volg ons via Facebook.

De N-VA heeft een            voor Damme.
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Uit de poll op onze Facebookpagina bleek dat er 
vraag is naar een eigen op- en afrit voor Damme.

Ooievaars geschenk uit de hemel voor meerderheid
Begin maart ontstond veel heisa rond enkele ooievaars die neerstreken op de schouwen en daken van 
de historische gebouwen in Damme. Het was bijna nationaal nieuws. De meerderheid beweert dat door 
de komst van de ooievaars de werkzaamheden stilgelegd moesten worden. Maar zijn de ooievaars voor 
het OCMW en de CD&V geen geschenk uit de hemel? Grijpen ze de komst van de ooievaars niet aan 
als een excuus om de eigen verdeeldheid te camoufleren? Wij vermoeden alvast van wel. We zetten een 
drietal gebeurtenissen en bedenkingen op een rij:

  Na een bezoek van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
aan de vroegere OCMW-site in december werd vastge-
steld dat er ontmantelingswerken in uitvoering waren in 
een beschermd monument en afbraakwerken in de bijge-
bouwen. Het agentschap stelde dat het OMCM hiermee 
de regelgeving overtreedt, want het heeft geen steden-
bouwkundige vergunning. Dat kaartten de N-VA-fractie 
overigens ook al aan op de gemeenteraad van januari. 

  Er is geen geld. De meerderheid wil de Grote Sterre ver-
kopen om fondsen te verwerven om de OCMW-site van 
verkommering te vrijwaren. De suggestie om de Grote 
Sterre te verkopen komt uiteraard vanuit OCMW-hoek.  

  Zoals bleek uit het stemgedrag tijdens de gemeenteraad 
van februari is de meerderheid op enkele maanden van de 
verkiezingen politiek verdeeld. Het is een publiek geheim 
dat er onenigheid is binnen de meerderheid over de be-
stemming en de reconversie van de OCMW-site.

Het lijkt erop dat de meerderheid dit dossier om diverse 
redenen over de gemeenteraadsverkiezingen heen wil tillen. 
De bewering dat de bouwwerken voor de ooievaars werden 
stilgelegd, raken dus kant noch wal.

Aziatische hoornaar bedreigt bijen
De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die zich in Europa aan het verspreiden is. De soort 
staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige bijenvolkeren uit te roeien. Vanuit 
Frankrijk, waar ze voor de eerste keer in 2004 werd waargenomen, komt ze ons land binnen.

In 2017 waren er al drie waarnemingen in Vlaanderen: in 
Oudenaarde, Wevelgem en Koksijde. Volgens Natuurpunt is er 
intussen al een vierde bijgekomen, meer bepaald in Poperinge. 
Specialisten verwachten dat de soort vooral via West -Vlaande-
ren zal binnenkomen. De N-VA vraagt maatregelen en onder-
vroeg dan ook de deputatie naar de maatregelen die getroffen 
worden.

De bestrijding is in de eerste plaats een bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid, die hierover aan de Europese Commissie 
moet rapporteren. Er komen op het ogenblik ook veel foutie-
ve meldingen binnen van mensen die de soort verwarren met 
de onschadelijke Europese hoornaar. In onze brandweerzone 
Noord-West-Vlaanderen zijn er twee imkers die zich goed heb-
ben geïnformeerd over de soort. Zij zullen hun kennis doorgeven 
aan de andere brandweerzones.

De provincie zal haar steentje bijdragen door bepaalde doelgroe-
pen te informeren en vragen uit te kijken naar deze belager van 
onze inheemse bijen: landbouwers, rattenvangers, het personeel 
van de provinciedomeinen en de milieuambtenaren. De bestrij-
ding van nesten moet met professioneel materiaal gebeuren door 
de brandweer of een privé bestrijdingsfirma.

Jan Van Meirhaeghe
Provincieraadslid

Vraag van de burger
Krijgt Damme een eigen op- en afrit aan de A11? Nee

In de huidige planning van de nieuwe autosnelweg A11 is geen op- of afrit voorzien 
voor Groot-Damme. Men zal de nieuwe autosnelweg kunnen bereiken via Knokke 
of Maldegem. Hoewel gemiddeld om de tien kilometer een op- en afrit voorzien is, 
gaat het nabij Damme om een strook van twintig kilometer zonder op- en afrit.

Een aantal burgers verwijt de burgemeester zich niet te hebben ingezet voor een 
eigen op- en afrit. Het zwaar vervoer dat vanaf de nieuwe autosnelweg het indus-
triepark in Moerkerke wenst te bereiken, zal ofwel via afrit Maldegem door Sijsele 
(Stationsstraat) en Vivenkapelle (Weststraat) dienen te rijden ofwel via afrit Knokke 
door Oostkerke en Damme (Kerkstraat). N-VA Damme hekelt al lang het drukke 
vervoer door de Kerkstraat. 

N-VA Damme wil luisteren naar de Dammenaars en graag hun mening kennen. Wij staan steeds open voor uw reactie. Over dit 
onderwerp, maar ook over andere onderwerpen. Mail naar damme@n-va.be.
           Tania Baete 
           Afdelingssecretaris

Wegenwerken in Damme

N-VA dringt aan op  
doordachte aanpak en  
betere communicatie
Er zijn momenteel op verschillende plaatsen 
openbare werken aan de gang in Damme. We 
beseffen dat verandering nodig is en we zijn zeker 
voorstander van projecten met een meerwaarde 
voor onze gemeente. Maar N-VA Damme vraagt 
nogmaals om veilig en verantwoord te werk te 
gaan. Dat gebeurt op dit moment niet. 

Tal van problemen tijdens wegenwerken
De problemen komen als een rode draad in het verhaal bij 
de verscheidene werven terug. Het stadsbestuur creëert 
onveilige situaties voor omwonenden en passanten. Voor de 
bewoners bij de werven is er nauwelijks parkeergelegenheid 
voorzien, er is geen of een zeer moeizame afvalophaling en 
de post wordt moeilijk of niet geleverd wegens de onbereik-
baarheid van de brievenbussen.

Gebrek aan communicatie en informatie
De werken in de Weststraat lopen minstens drie maanden 
vertraging op en het einde is nog lang niet in zicht. Als er 
dan al eens een update komt op de website, blijkt die zelden 
te kloppen. Daarenboven blijven de inwoners zonder inter-
net of zonder computer helemaal in de kou staan. Er wordt 
niet of nauwelijks gecommuniceerd en de weinige communi-
catie blijkt vaak niet eens te kloppen.

Zo mogelijk nóg erger
In de Heitegemstraat in Oostkerke is het zo mogelijk nog 

erger dan in de Weststraat. Daar kwamen de bewoners op 
een avond thuis en stelden ze vast dat hun straat omgetoverd 
was tot een zandbak. Ook daar was een onduidelijke infor-
matievergadering aan vooraf gegaan, maar niemand van de 
bewoners had een duidelijk zicht op de exacte timing. De 
bewoners van de Heitegemstraat contacteerden de informa-
tieambtenaar van de stad Damme, maar kregen nooit een 
antwoord. 

Tania Baete, secretaris van N-VA Damme: “Waar we in de 
Weststraat over het algemeen nog een verharde weg hebben 
om op te rijden, is dat in de Heitegemstraat helemaal niet het 
geval. Ik ben benieuwd hoe de bewoners hun boodschappen 
in huis halen en vooral hoe mensen met verminderde mobi-
liteit hun woning kunnen bereiken.”

N-VA Damme dringt aan op transparantie van de meer-
derheid, een duidelijke communicatie en een doordachte 
planning van de werken.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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:     /     /
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