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Beste Dammenaar 
 
 
 
Hierbij het verkiezingsprogramma 2018 van N-VA DAMME,  
 
Met geestdrift en gedrevenheid bieden wij ons op 14 oktober aan bij de Dammenaars om te 
kiezen voor:  
 

Veilig Thuis in een welvarend Damme ! 
 
In de voorbije jaren waren het steeds dezelfde politieke partijen die het beleid in Damme hebben 
bepaald. Hierdoor worden steeds een groot deel van de Dammenaars uitgesloten om deel te 
nemen aan het bestuur.  
Het “ democratisch deficit “ is een doorn in ons oog. De Damse politiek zit vastgeroest in oude 
gewoontes en het lokaal beleid wordt steeds bepaald door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Wij horen heel wat dammenaars om “ VERANDERING “ vragen.  
Is dit geen duidelijke stimulatie voor een broodnodig vernieuwend beleid in onze stad? 
 
Ons programma biedt een waaier van elementen die het harmonieus samenleven in Damme nog 
krachtiger en aangenamer moet en zal maken als … de kiezer ons beloont.  
 
Wij willen wel als N-VA een stempel op het beleid drukken door constructief, duidelijk en 
vastberaden de bakens uit te zetten voor de toekomst in onze mooie en geliefde stad Damme. 
Duurzaamheid in de brede zin van het woord, met aandacht voor ecologische, sociale, 
economische en culturele aspecten 
. 
Al onze deelgemeentes verdienen aandacht waarbij het welzijn van jongeren en ouderen centraal 
staat: een stad om er graag te wonen, te genieten en te leven. 
Voor ieder een Veilige Thuis in een welvarend Damme. 
 
  
Met uw steun, uw stem aan N-VA Damme willen we onze woorden in daden omzetten. 
 
Uw welzijn is onze zorg!  
 
Geen kritiek spuien omwille van de kritiek, maar een open en doorzichtig beleid voeren is onze 
missie. 
 
 
 
N-VA Damme 
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Onze 6 speerpunten: 
 
 

1. Openheid, inspraak en directe democratie 
2. Een stevig en veilig netwerk voor zowel voetgangers, fietsers, automobilisten en gebruikers 

van openbaar vervoer, en dit voor alle deelgemeenten 
3. Betaalbaar wonen voor elke bevolkingsgroep. 
4. Voor iedereen een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven 
5. Recht op werken en ondernemen, en minder belastingen betalen 
6. Cultuur en sport als basis van creatieve ondernemingszin. 

 
   

 

1.Efficiënt en krachtig besturen. 
 

Openheid, inspraak en directe democratie 

 
Menig Dammenaar heeft het gevoel dat wij weinig inspraak hebben in het beleid. 
Heel wat beslissingen worden immers genomen, enkel door het college van burgemeester 
en schepenen. Nochtans is de gemeenteraad de spil van de democratische 
besluitvorming. De Damse gemeenteraad moet en kan beter. 
 
De N-VA vraagt dat de stem van de burger meer wordt gehoord bij de besluitvorming. Een 
democratisch besluit is de kracht om de uitvoering te doen slagen. 
De inwoners van Damme zijn ervaringsdeskundigen, elk in hun domein.  
 
De N-VA vraagt respect voor de democratie met een “ open “ debatcultuur waar alle 
partijen en betrokken actoren gehoord worden.  
 
 

Waar gaan we voor: 
 

- gebruik van e-loket en administratieve vereenvoudiging. 
- een efficiënt en modern ambtenarenapparaat met budgettaire versobering 
- de stem van de Dammenaar laten meetellen in de besluitvorming: kinder– en      

Jeugdparlement, medioren – en seniorenraad,…  
- de herwaardering en het opstarten van nieuwe adviesraden/dorpsraden: oa  een 

adviesraad voor personen met een beperking – voor bejaardenzorg en thuisbegeleiding – 
toerisme in overleg met horeca en ondernemingen – rond de plaatselijke economie overleg 
met jeugdwerking. 
Inschakelen van burgers als ambassadeurs en dragers van een project, agenda van de 
Gemeenteraad kenbaar maken in het Stedelijk Informatieblad. 

- het stedelijke informatieblad met agenda, beslissingen en stemmingen van de 
gemeenteraad. Een terugkerende rubriek met een FAQ – rubriek met de vaakst 
voorkomende vragen en bekommernissen van de Dammenaar. 

- duidelijke schepenbevoegdheden met bv. één schepen voor Cultuur & Toerisme en 
evenementen kan de contacten met de burger ten goede komen. 
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Begroting en financieel beleid 

 
In Groot - Damme is een hoge gemeentebelasting voorzien van 8%. 
Aangezien de Dammenaar betrekkelijk veel belasting betaalt is het voor de N-VA 
vanzelfsprekend dat wij hiervoor een kwaliteitsvolle en performante dienstverlening 
mogen verwachten. 
 

 

Waar gaan we voor: 
 

- een efficiënt en modern ambtenarenapparaat  
- een budgettaire versobering met een verlagen van gemeentebelasting 

 

2. Bouwen aan Damme 
 

Mobiliteit  
 
De N-VA Damme wil dat de ‘reiziger’ centraal komt te staan in het mobiliteitsbeleid. 
Duurzaam mobiliteitsbeleid houdt rekening met alle vervoersmiddelen en bouwt een 
stevig netwerk uit voor zowel voetgangers, fietsers, automobilisten en gebruikers 
van openbaar vervoer, en dit voor alle deelgemeenten 
De kwaliteit van dit netwerk verbeteren is een prioriteit door inzet op bereikbaarheid, 
doorstroming en een doordachte aanpak van de verkeersveiligheid. 

 
Daarbij is het opmaken van een inventaris van de zwakke verkeerssituaties en het 
daadwerkelijk aanpakken van de vastgestelde gebreken en ondoordachte beleidskeuzes 
een doelstelling.  
 
Voorbeelden van gebreken: 
- het te smalle nieuwe fietspad langs de Weststraat.  
- het fietspad in Den Hoorn dat tevens als voetpad dient.  
- verhoogde fietspaden die gevaar opleveren bij inhalen.  

 
Het in stand houden en herstellen van de voet- en 
fietspaden en in de diverse deelgemeenten verdient extra 
aandacht en dit in overleg met de ‘groendienst’ om wildgroei 
van hagen en heggen te vermijden en paden blad- en 
takkenvrij te houden.. 

 
 
 
Voor asociaal verkeersgedrag geldt een nultolerantie. Om de pakkans te verhogen zijn 
gerichte en regelmatige snelheidscontroles  op onze hoofdverbindingswegen (Kerkstraat, 
Stationsstraat, Weststraat,…) een must. 
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Waar gaan we voor: 
 

- een doordacht beleid rond het plaatsen van verkeersborden en 
de huidige kakafonie van verkeersremmers en verkeersborden 
vereenvoudigen of vervangen. Bvb; bij verkeersremmers, waar 
de voorrang pas zichtbaar wordt, wanneer men reeds te ver is 
doorgereden 

- het versterken van netwerken voor voetgangers en fietsers kan 
gebeuren door het voeren van een actief beleid rond de kerk- 
en voetwegels. Het herstellen van de “ Stille wegen “. 
 

- controle van de zone 30-projecten in de schoolomgevingen, maar vooral belangrijk in het 
Centrum van Damme, waar het zwaar verkeer aan hoge snelheid door de Kerkstraat raast, 
waardoor reeds veel schade is aangericht aan de bestaande woningen. 

- oplossingen zoeken om het zwaar vervoer te weren uit de dorpskernen van   
Damme, Sijsele en Moerkerke Den Hoorn. De Kerkstraat in Damme is tevens een 
vluchtweg voor de dagelijkse pendelaars naar hun werk/thuis. Ring rond Damme: hiervoor 
moeten alle opties bekeken worden. 

- plaatsen van verkeersspiegels op onveilige kruispunten.  
Spiegels werden reeds aangekocht, waarom worden deze dan niet geplaatst? 

- plaatsen van rateltikkers en voeltegels bij de stoplichten. Dit zeker in het centrum  
van Sijsele door de aanwezigheid van de OCMW-site waardoor de veiligheid van de 
senioren en de minder mobiele inwoners verhoogt. 
 
Parkeerbeleid. 
Een doordacht parkeerbeleid in Damme en de deelgemeenten voeren en dit zowel voor 
bezoekers als voor inwoners. Misbruiken en wild parkeren aanpakken,  

 

Waar gaan we voor: 
 

- de parkeervoorzieningen aan de scholen optimaliseren. Voorzien van een 
“ zoenstrook “ in de buurt van de schoolpoort, waar dit mogelijk is. 

- het betalend parkeren in de Kerkstraat in Damme herbekijken. Betalend parkeren op de 
randparkings, zoals in de ons omliggende gemeenten. 

 
 

Openbaar vervoer 
Op plaatsen in de diverse deelgemeenten zonder openbaar vervoer, moet gekeken worden 
voor betaalbare alternatieven. Ondersteuning van de “ Minder Mobiele Centrale “ zorgt 

voor een goed alternatief waarbij de minder mobiele 
inwoners zich kunnen verplaatsen met behulp van 
vrijwilligers. 

 

Waar gaan we voor: 
 

- de uurregelingen tussen belbus, vaste lijnen en 
avondlijnen beter op elkaar   

Afstemmen. De huidige gewijzigde uurregeling zorgt voor te weinig busverbinding. 
Avondlijn 98: Brugge – Moerkerke. Wordt de jeugd van Moerkerke Den Hoorn 
gediscrimineerd ? Waarom rijden alle bussen niet door? (Moeten zij ’s nachts  
3 kilometer te voet wandelen vanaf de Kerk Moerkerke tot aan hun wijk?)  
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 - herwaardering van de boot “ Lamme Goedzak “, of een andere oplossing via het water,  
    als alternatief voor het wegvallen van de busverbinding Brugge –Damme. 
 
 

Ruimtelijke ordening. 
 

Voor de N-VA Damme zijn de bescherming van de resterende open ruimte, het versterken 
van de woonkernen en creëren van ruimte voor ondernemen erg belangrijk. Daarbij moet 
steeds gewaakt worden over de identiteit en de herkenbaarheid van alle deelgemeenten.  Voor 
de komende legislatuur zijn hier twee kerndossiers cruciaal: de invulling van de kazernesite in 
Sijsele en de OCMW site te Damme. Hierbij staat steeds de planning “ haalbaarheid “ ( kosten 
/ baten ) en de uitvoerbaarheid centraal. Een gezond evenwicht  tussen wonen – werk – 
ontspanning is noodzakelijk waardoor de omgeving steeds “ Leefbaar “ moet blijven voor alle 
betrokkenen.  
. 
De N-VA wil waken over de betaalbare bouwmogelijkheid voor jonge mensen en ook het 
betaalbaar woonaanbod voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen oa: onderzoek naar 
nieuwe verkavelingen bvb op de site van de oude legerkazerne. 
 
Samenwerking met experten in diverse teams waarbij uitgebreid onderzoek gebeurt naar 
Economie en commercieel vastgoed, Detailhandel, Centrum- en Gebiedsontwikkeling, 
Ruimtelijke Ordening en Wonen, is erg belangrijk. Deze expertiseteams staan garant voor 
degelijke en toekomstgerichte structuurplannen en ontwikkelingsvisies  - Masterplannen en 
gebiedsvisies  - Markt- en haalbaarheidsonderzoeken  - Beleidsnota' s en subsidieaanvragen. 
 
Het is noodzakelijk dat in beide grote projecten ‘kazerne’ en ‘OCMW-site’ naar de stem 
van alle actoren wordt geluisterd zodat de projecten gedragen worden door 
betrokkenen. Dit verhoogt de betrokkenheid en stimuleert het initiatief. 

 
 

Waar gaan we voor: 
 
- OCMW site te Damme  

De herwaardering en restauratie van deze site bieden unieke mogelijkheden. Het huidig 
stadsbestuur rekruteerde reeds een architectenbureau. Die leverden een masterplan af 
dat na aanpassingen op de goedkeuring van de bevolking 
kon rekenen. Maar het is afgevoerd... . Nochtans is de 
renovatie een unieke kans om het historische Damme 
meer leefbaar te maken door het aanbieden van 
betaalbare woongelegenheid voor jonge gezinnen. Dit zou 
ook het probleem van de leerlingen aantallen in het 
schooltje Dambord oplossen. 
De aanpak van deze site moet in een nog ruimer kader 
bekeken worden.  
Niet alleen het opwaarderen van de site zelf maar ook bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid, vernieuwde stadsinfrastructuur, inbedding in de groene en 
cultuurhistorische omgeving moet tegelijkertijd gerealiseerd worden. 
Renovatie en herbestemming is zeker mogelijk met respect voor het culturele erfgoed 
en patrimonium. De invulling van de definitieve bestemming kan nog meerdere wegen 
uit. 
 

http://www.stedplan.nl/webpage.php?pid=371&mid=26
http://www.stedplan.nl/webpage.php?pid=367&mid=28
http://www.stedplan.nl/webpage.php?pid=377&mid=29
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Er zouden woningen en serviceflats op de site moeten komen, want dit biedt 
mogelijkheden om een diverse bevolking in Damme te houden. 
Door het inplannen van service flats, wordt ook werk gemaakt van de sociale integratie 
waardoor jong en oud in harmonie kunnen samenleven 

Horecapanden zijn perfect integreerbaar in de renovatie van deze site. 
Er dient ook rekening gehouden te worden met een groene zone binnen deze site. 
De aanleg van een middeleeuwse kruidentuin werd geopperd. Dit is zeker een goeie 
piste, maar alternatieven om het groen te behouden als aangename leefomgeving voor 
de bewoners kunnen zeker uitgewerkt worden. 
 
Om het geheel ook te koppelen als een toeristische strekpleister zou vanaf deze site 
een wandel- en fietspad kunnen vertrekken om de omwallingen in de kijker te zetten. 
Door gebruik te maken van de Vauban constructie rond Damme geeft dit zeker een 
meerwaarde voor het toerisme, zowel voor het recreatieve aspect als de verwijzing naar 
het militaire en cultuurhistorische verleden.  
Het militaire verleden van Damme werd tot op heden onvoldoende toeristisch uitgebuit. 
Wij verwijzen nogmaals naar het zeer vergelijkbare Neuf Brisach in Frankrijk. 
 

Kazernesite in Sijsele:  
De N-VA Damme stelt een drieledige ontwikkeling voor: 
 
- een derde voor woningbouw – betaalbare woningen in combinatie met sociale   
  woningbouw om een inclusief wonen te realiseren 
- een derde voor bedrijventerrein met de nadruk om voorrang te geven aan 
  de lokale bedrijven 
- een derde ( de achterkant van het domein ) terug te geven aan de natuur,  
  zodat dit terug kan aansluiten bij het domein Ryckevelde. 
- inplannen van volkstuintjes 

- dringende oplossingen voor de open riolen – internetaansluitingen voor iedere  
  inwoner    
- elektriciteit ondergronds 
- fuifzaal voor de jongeren: voor fuiven en concerten 
- Inbedding van sportcomplex met zwembad en fitness (praten met verschillende 
  fitnessbedrijven.)  
- invoering van op zijn minst een zone 30, ijveren voor fietsstraten, waar de fiets  
  volledige voorrang heeft.  
- museum waar de geschiedenis van de site herdacht wordt.  

 

 
Milieu en energie 

 
Lokaal energiebeleid moet steunen op duurzaamheid. Groot - Damme heeft prachtige 
deelgemeenten met elk hun eigen specifieke karakter, zowel met stedelijke als de landelijke 
kenmerken. Hierdoor ontstaan ook diverse noden per deelgemeente. Voor de één is 
opvolgen van sluikstorten belangrijk, anderen vinden uitbreiding van nutsvoorzieningen een 
uitdaging. Het ontwikkelen van een toekomstgericht milieu- en energiebeleid vormt de 
grote uitdaging van de toekomst. 
 
In eerste instantie is het nastreven van een eigen energiebeleid, gericht op duurzaamheid, 
door de stad ontegensprekelijk. Anderzijds behoort het beteugelen van overtredingen en 
aanmoedigen van toekomstgerichte initiatieven tot de middelen van de stad.   
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Waar gaan we voor: 
 

- het verminderen van het energiegebruik van de gemeente nastreven / gebruik van LED 
verlichting in de gemeentelijke lokalen / extra isolatie van de openbare gebouwen / 
elektronisch energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen. 
Zoeken naar alternatieven – groene energie – windmolens,… 

- onderhoud van grachten en bermen voor een efficiënte waterhuishouding 
- nutsvoorzieningen voor alle dammenaars, oa de kabeldistributie die nu nog in een aantal 

straten ontbreekt. Publieke nutsvoorzieningen (oplaadpunten voor auto’s en fietsen) 
aanbieden 

- optimale toegankelijkheid tot het uitgebreid containerpark, wat sluikstorten zou moeten 
tegengaan. Waken over de openingstijden en de retributies. 

- het invoeren van een GAS ( Gemeentelijke Administratieve Sanctie ) om het sluikstorten te 
bestraffen. 

- gemeentelijke subsidie voor het isoleren van woningen 
- organiseren of bijstaan bij groepsaankopen voor energie 

 
 
Natuur 
 
Voor N-VA is natuur “een hoeksteen van een gezonde samenleving”. De partij wil de 
Europese afspraken onverkort uitvoeren, via een combinatie van aankoopbeleid en  
ondersteuning van beheerders. De N-VA wil ook biodiversiteit buiten de natuurgebieden in 
stad en landbouwgebied. De partij zet in op meer bos, overstromingsnatuur en de kustpolders. 
De N-VA engageert zich om jaarlijks extra financiële middelen vrij te maken voor de 
aankoop en beheer van natuurgebieden. De samenwerking tussen de verschillende 
belangengroepen: natuur- en milieuverenigingen, land en tuinbouwers, veetelers, enz… 
Is een must.  
 
 
 

Waar gaan we voor: 
 
- een efficiënt berm beleid – onderhoud van boomrijke straten 
- promotie voor onderhoud kleine landschapselementen in samenwerking met de  
  natuurverenigingen 
- herwaardering en onderhoud van grachten in functie van de water huishouding 
  Indien nodig, heropenen van grachten om verhoging van het afwateringsdebiet te  
  creëren / behouden 
- rioleringsinfrastructuur monitoren, - onderhouden – en waar nodig moderniseren –  ;       
  uitbouwen – optimaliseren 
- preventiecampagnes rond afval voeren op de scholen 

- containerpark met een avondopening één dag in de week 
 
- voldoende openbare vuilnisbakken op strategische plaatsen – 
kerkpleinen – jaagpad  
  langs de kanalen – kerkhoven – bij rustbanken – op 
  speelpleintjes… 
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- ophalen van zwerfvuil in samenwerking met de inwoners  
    –  jeugdbewegingen –  vrijwilligers…. Acties financieel en  
   logistiek ondersteunen  
- wegwerken van “ visuele vervuiling “  - doordacht verkeersbordenbeleid  
- optreden tegen ‘lawaaivervuiling’ 
- nastreven verminderen van eigen energiegebruik op de gemeente / gebruik van LED        
  verlichting in de gemeentelijke lokalen / extra isolatie van de openbare gebouwen /    
  elektronisch energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen. 
  Zoeken naar alternatieven – groene energie – windmolens,…- 
- nutsvoorzieningen voor alle Dammenaars, oa de kabeldistributie die nu nog in een 
  aantal straten ontbreekt.  
- publieke nutsvoorzieningen (oplaadpunten voor auto’s en fietsen) aanbieden 
- optimale toegankelijkheid tot het uitgebreid containerpark, wat sluikstorten zou moeten    
  tegengaan. Waken over de openingstijden en de retributies. 
- het invoeren van een GAS ( Gemeentelijke Administratieve Sanctie ) om het sluikstorten    
  te bestraffen. 
  gemeentelijke subsidie voor het isoleren van woningen 
- organiseren of bijstaan bij groepsaankopen voor energie 
 
 
 

3. Wonen in Damme 
Een aantal maatschappelijke trends en evoluties veranderen onze blik op wonen. Nieuwe 
samengestelde gezinnen, alleenstaanden, ouderen, zorgbehoevenden hebben ieder voor zich 
andere woningnoden. Om een antwoord te bieden op al deze uitdagingen wil N-VA Damme 
passend reageren binnen de mogelijkheden die de OCMW-site en de voormalige kazerne bieden. 
Het gaat meestal over zeer sociale projecten. Samenwerken met huisvestingsmaatschappijen en 
de welzijnssector is dan ook aangewezen. 
 
Voor de Dammenaar staat veiligheid gelijk aan “ levenskwaliteit “.Zorgen dat iedereen er bij 
hoort is de grote uitdaging. Het uitbouwen van een sterk sociaal weefsel vormt de basis 
van een woonbeleid. Initiatieven van bewoners tot ‘versterken van de buurt’ ondersteunen 
om o.a. vereenzaming tegen te gaan .  
 

Waar gaan we voor: 
 
Leefbaar Damme 
  

- het woonbeleid richten op betaalbaar wonen 
- ondersteuning buurt - en straatfeesten – Kermissen 
- aandacht voor straatmeubilair – meer bloemen, zitbanken 
- stimuleren van kopen in de buurtwinkel 
- speelhoekjes voor kinderen met banken voor sociaal contact / sociale controle 

      -    netheid in Damme: onderhoud openbare domeinen: 
   
Veiligheid 
 
De N-VA wil in de toekomst de veiligheid als prioriteit behandelen en het 
onveiligheidsgevoel doen afnemen. Ook de burgers zelf kunnen mee bijdragen tot een veilig 
Damme. Door samenspraak met de bewoners kan een doeltreffend preventiebeleid worden 
opgezet. Het oprichten of verder uitbouwen van de ( BIN ) Buurt Informatie Netwerk in alle 
deelgemeenten kan reeds haar steentje bijdragen.  



11 
 

De N-VA stelt dat de politie zich moet kunnen toeleggen op haar kerntaken: bestrijding van de 
criminaliteit – de overlast en de handhaving van de openbare orde. Meer ‘blauw’ in de straat van 
elke deelgemeenten,  waardoor het contact met de burgers vlotter kan verlopen. 
 
.Het toepassen van de GAS – Gemeentelijke Administratieve Sanctie = snel ingrijpen door de 
dader(s) meteen een boete op te leggen om zo verloedering van de leefomgeving – het vervagen 
van de maatschappelijke normen – diefstal – agressie – het verkeer – overlast door ( nachtlawaai 
– sluikstorten – vandalisme tegen te gaan. 
 

Waar gaan we voor: 
 
- meer snelheidscontroles en dit vooral in de “ zone 30 “ en dorpskernen 
- HERoprichten BIN met de bewoners of de winkeliers in de diverse deelgemeenten 
- onthaalmomenten voor de nieuwe inwoners, zodat sociale integratie vlot kan verlopen en  
   de anonimiteit verdwijnt 
- GAS boetes, onmiddellijke inning voor vandalisme – nachtlawaai – wildplassen –  
   achterlaten van hondenpoep in de bermen – stelen van veldgewassen 
- meer nachtelijke patrouilles 
 

 

4.Werken aan een warme gemeente 

 
Gezinsbeleid en sociaal beleid 
 
De N-VA trekt dan ook de kaart van een kwaliteitsvol gezinsbeleid en wil tevens staan voor een 
inclusieve samenleving met als slogan een “ Leefbaar Damme “.De aangroei en de vergrijzing van 
de bevolking vormt in alle Vlaamse steden een uitdaging, ook in Damme 
De grote uitdaging is zorgen dat de sociaal zwakkeren er bij alle aspecten van het 
maatschappelijk leven bijhoren en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 
. 
De OCMW ondersteuning moet dan ook gezien worden als een vangnet en niet als een hangmat 
om zich in te nestelen. Er dient dan ook een werk gemaakt te worden van een goed 
communicatiebeleid waarbij alle gemeentelijke diensten laagdrempelig zijn. 
De N-VA wenst dat ook de vele vrijwilligers naar waarde worden geschat en voldoende 
ondersteuning krijgen. 
Voor de N-VA Damme is lokaal gezondheidsbeleid ook een belangrijk item.  
Hierbij wordt dan oa gedacht aan een gemeentelijk samenwerkingsnetwerk tussen: de 
gemeenten – OCMW – scholen – ziekenfondsen – huisartsenkringen – ziekenhuis … 
 
De N-VA vindt het belangrijk dat alle nieuwe inwoners verwelkomt worden in de gemeente, zodat 
zij actief kunnen deelnemen aan de samenleving.  
De inburgering is voor de N-VA een essentiële opstap naar integratie.  
Het aanbieden van een ruim informatiepakket over de gemeente is aan te bevelen. 
Hierbij denken wij aan de rechten en de plichten die zowel gegarandeerd als afgedwongen 
kunnen worden.  
De N-VA wenst toe te zien dat bij migratiebeleid, zodat het OCMW enkel instaat voor materiële 
bijstand en niet voor financiële ondersteuning. 
De kennis van het Nederlands is voor de N-VA van primordiaal belang om een volwaardige 
integratie in Vlaanderen te bekomen. 
 
Dienstverlening aan de burger 
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De Dammenaar heeft de algemene indruk dat het gemeentebestuur weinig eigen initiatief neemt 
en over het algemeen de vragen en de klachten van de burgers afwacht. 
De N-VA zou het beter vinden mochten eventuele klachten of problemen voorkomen worden 
om niet steeds te corrigeren of te herstellen. 
Planning van spreekuren op zaterdagvoormiddag zijn wenselijk. 
 
De N-VA pleitte voor de aanleg van een “ Sterretjesweide “. Een persoonlijk herdenkplekje voor 
ouders van een levenloos geboren kindje, ongeacht de duur van de zwangerschap. 
Dit werd door de Gemeenteraad in augustus 2016 goedgekeurd. Dit project werd nog steeds niet 
gerealiseerd. 
 
Gezondheidszorg 
 
De N-VA stelt voor om één zelfde schepen aan te stellen die verantwoordelijk is voor gezondheid 
en Sociale zaken. Om het contact met de burger te vergroten kan een ambtenaar aangesteld 
worden die als aanspreekpunt kan optreden in de gemeenten. 
Het oprichten van een “ LOGO “ = Loco regionaal gezondheidsoverleg en 
gezondheidsorganisatie. 
Het organiseren van gezondheidsoverleg met artsen – scholen – ziekenfondsen – ziekenhuis – 
OCMW …. 
Inventariseren van de lokale zorgverleners. Dit is een belangrijke bron van informatie voor de 
inwoners. Hierdoor kan er tevens een opvolging gebeuren van de eerstelijnszorg en indien nodig 
pro-actief reageren indien een bepaalde tekortkoming wordt vastgesteld.  Het is tevens een 
belangrijk overzicht om de actoren te kennen die deel kunnen nemen in het overlegplatform.  
Het betrekken van zorgverleners in andere relevante beleidsdomeinen.  
Zorgverleners kunnen ook ingeschakeld worden in andere adviesorganen, hierbij denken wij aan 
bvb - de sportraad, in het kader van sportscreening en advies bij sporten  
/  milieuraad, kwaliteit van leefomgeving…. 
Mantelzorgpremie, bedoeld voor de vrijwilligers die de instaan voor de thuisopvang van ouderen 
die extra verzorging nodig hebben. 
Het belang van preventie en sensibilisering : informatie ivm vaccinatie – gezondheidscampagnes 
– bloeddonatie – mammoscreening  - verslavingen ( alcohol – drugs )  
Ook informatie ivm gezonde voeding – stoppen met roken – veilige seks. 
Specifieke informatie rond orgaandonatie – waardig sterven…. 
Inclusief beleid = aandacht voor de speciale noden voor personen met een beperking. 
 
Seniorenbeleid: opbouwen van netwerk voor aanvullende hulp om de thuissituatie zo lang 
als mogelijk te behouden 
Voorzien van dagcentra, waardoor de naaste familie wat kan ontlast worden en zo de zorg in de 
thuissituatie kan volhouden bvb in de buurt van de nieuwe zorgsite in Sijsele. 
Initiatieven ontwikkelen om de senioren actief te houden bvb informatieve beurs voor de actieve + 
55 
De N-VA pleit er tevens voor dat via de bestaande organisaties informatie wordt verstrekt rond 
gezondheidsbeleid. 
 
Armoede 
 
De N-VA pleit voor de invoering van een kansen-pas die vrije tijd – cultuur - sport betaalbaar moet 
maken voor personen met OMNIO - of WIGW statuut, maar ook voor personen met 
schuldbemiddeling. 
De N-VA wenst tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen voor langdurig werklozen en 
personen met een beperking binnen de sociale economie bvb in de groendienst – 
containerpark – gemeentediensten. 
Hierdoor kunnen de betrokkenen terug de nodige kennis opdoen om terug door te stromen naar 
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de reguliere economie 
De N-VA stelt voor om bij de personen die zich aanmelden bij het OCMW, proactief na te kijken of 
zij gebruik kunnen maken van de goedkoopste energieleverancier. Hierdoor kunnen de financiële 
beperkingen ook weer worden bijgestuurd. 
 
 
Vrijwilligerswerk 
 
Door de toenemende vergrijzing van de bevolking en de financiële beperkingen zijn veel ouderen 
genoodzaakt om in de thuissituatie te blijven wonen. 
De vele mantelzorgers die zich belangeloos inzetten om de kwaliteit van bestaan voor deze 
personen waar te maken verdienen dan ook extra aandacht binnen de N-VA. 
Voldoende ondersteuning, eventueel door het toekennen van een extra premie, is dan ook te 
bekijken. 
De N-VA wenst voor de vele vrijwilligers binnen de diverse verenigingen een collectieve  
verzekering af te sluiten voor de activiteiten binnen hun vrijwilligerswerk.  
Hier kan ook gedacht worden aan het opstarten van een Steunpunt Vrijwilligerswerk, waar 
iedereen terecht kan voor informatie, ook voor de nieuwe vrijwilligers. 
 
 
Kinderopvang 
 
Er is nood aan voldoende en betaalbare kinderopvang, vooral voor de alleenstaande werkende 
ouders, de tweeverdieners en de werkzoekenden die een opleiding volgen. 
De N-VA pleit om de actieve ondersteuning van de onthaalouders, zeker op logistiek vlak 
 
Personen met een beperking 
 
De N-VA wil de gemeente stimuleren om een voorbeeldfunctie te vervullen bij de inrichting en het 
toegankelijk maken van openbare gebouwen en publieke ruimtes zoals gemeentehuis – 
administratief centrum – ontmoetingscentra – bibliotheek – voetpaden 
De N-VA wenst een adviesraad op te richten voor personen met een beperking die de totale 
integratie van deze burgers bewerkstelligd.  
Totale toegankelijkheid heeft niet alleen betrekking op toegang tot gebouwen – ruimtes, 
maar ook tot de gemeentelijke dienstverlening. 
Het gebruik van verstaanbare taal – eventueel terbeschikkingstelling van teksten in braille – 
aanpassing website voor slechtzienden … zou een inclusieve samenleving te goede komen. 
- N-VA zorgde voor de invoer van “De European Disability Card (EDC). 
De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een 
handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische 
attracties, sportcentra, en een aantal voordelen in die domeinen biedt. 
 
Senioren 
 
De toenemende vergrijzing van onze bevolking is een feit waar we niet omheen kunnen. 
Aangepaste huisvesting is noodzakelijk, maar ook de persoonlijke ondersteuning bij de 
thuiswonende senioren vraagt om aandacht. 
Het betaalbaar wonen in service – flat of verzorgingsinstelling met toegankelijke dienstverlening is 
noodzakelijk. De senioren hebben dan ook het recht op kwalitatieve zorg- en dienstverlening 
op maat van hun noden.  
 
De N-VA vindt dan ook dat de wachtlijsten in de ouderenzorg geen excuus mogen zijn om politiek 
te laten betijen. Iedere oudere heeft recht en een goede = kwaliteitsvolle en betaalbare oude 
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dag.  
Aandachtspunten voor de N-VA naar seniorenbeleid: 
- senioren moeten zolang als mogelijk opgevangen worden in de eigen thuissituatie, 
ondersteuning door diverse thuiszorgdiensten is een noodzaak. 
Het gebruik van dienstencheques voor klusjesdienst en tuinonderhoud via het OCMW van de 
gemeente 
- mantelzorgers vervullen in stilte de verzorging en de opvang van hun ouders – familie. 
Goede ondersteuning vanuit het OCMW met opleidingen of eventueel een kleine financiële 
tegemoetkoming, moet een hart onder de riem steken van deze vrijwilligers 
- Bouwen van betaalbare serviceflats, in de buurt van een rusthuis. Senioren kunnen hierdoor 
zelfstandig en betaalbaar blijven wonen. 
Door gezamenlijk gebruik van restaurant – ontspanningsruimte – verzorgingsfaciliteiten kunnen de 
kosten laagdrempelig gehouden worden. 
- De N-VA wenst ook te kijken of privaat-publieke samenwerking niet mogelijk is. Ook in de buurt 
van private rusthuizen, zou inplanting van service flats een financieel voordeel kunnen betekenen. 
- Het voorzien van ontmoetingsruimtes in de diverse deelgemeenten. Deze huizen moeten dan 
ook toegankelijk zijn in de ruime zin van het woord. 
Aangezien de senioren heel zelfredzaam zijn, zou de N-VA pleiten om deze ontmoetingsruimtes in 
eigen beheer van de senioren te geven. Het dagdagelijkse beheer en controle op de geplande 
activiteiten kan door vrijwilligers opgenomen worden. 
 
Jeugd 
 
Damme is een gemeente waar heel wat jeugdbewegingen actief zijn. 
Het ter beschikking stellen van aangepaste lokalen met speelruimte – knutselmogelijkheden – 
sportieve activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
specifieke aandachtpunten voor de N-VA: 
- zorgen voor een aantal veilige speelstraten tijdens de zomervakantie in overleg met de 
buurtbewoners 
- uitbouw van buurtspeelpleintjes voor de kinderen, waar tevens rustbanken worden voorzien voor 
de senioren. Hierdoor wordt het sociale contact versterkt en een wederzijds begrip ( burgerzin ) 
wordt opgebouwd 
- aanbieden van ruime speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties. Werkende ouders kunnen 
niet steeds opvang voorzien voor hun schoolgaande kinderen 
- het voorzien van een informatietas mbt de kinder- en volwassenenbibliotheek. Af te geven bij de 
registratie van de nieuwe inwoners. Op deze manier wordt cultuur rechtstreeks bij de bewoners 
gebracht. 
 
Onderwijs 

 
Voor de N-VA staat kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs centraal.  
Het onderwijsgeld dient dan ook aan onderwijs te worden besteed en veel minder aan de 
begeleidende structuren. 
Het onderwijsbeleid kan veel ruimer gezien worden dan enkel het “ onderwijzen “. 
De N-VA Damme pleit dan ook voor een ruime samenwerking met andere lokale actoren zoals: 
de diverse scholen – ouders – de politiediensten – sociale diensten – kinderopvang – 
huiswerkbegeleiding – leerplichtcontrole… 
Wij pleiten tevens voor een optimaal benutten van de beschikbare gemeentelijke 
schoolinfrastructuur. 
Deze schoolgebouwen kunnen in overleg, ook buiten de schooluren en tijdens de vakanties 
gebruikt worden voor bvb –. sport- en speelpleinwerking 
Ook het verenigingsleven zou moeten toegang krijgen tot het gebruik van deze gebouwen oa: 
hobby – amateur en of sportclubs. 
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Dit moet echter steeds gebeuren in overleg met duidelijke afspraken naar kostprijs – toegang – 
verzekering – reglement – toezicht  
 
 

Waar gaan we voor: 
 
 
 

- een goed communicatiebeleid waarbij alle gemeentelijke diensten laagdrempelig zijn. De 
bereikbaarheid van de diensten maar ook burgemeester en schepenen is belangrijk. De 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van publieke ruimtes en de openbare gebouwen 
bewaken.  Inventariseren, opvolgen en uitvoeren van de nodige aanpassingen, in 
samenspraak met de betrokken adviesraad. Bvb, toegang administratief centrum (te zware 
glazen deur voor personen met beperking), toegang Rostune (gebruik traplift).  

- een efficiënte dienstverlening impliceert een nauw contact tussen beleidsvoerder en  burger 
zodat opmerkingen of problemen directer kunnen gesignaleerd worden 

- het oprichten van een opvoedingswinkel kan een belangrijke schakel zijn tussen de 
dienstverlening en de ouders met probleemkinderen. Zij zouden hier terecht kunnen voor 
informatie ivm opvoeding van de kinderen ( eet – slaapproblemen ) – veilige toegang tot 
internet – wat met druggebruik. Deze opvang kan gerealiseerd worden door samenwerking 
met diverse netwerken die reeds over de nodige expertise beschikken om dit op te vangen. 

- de N-VA wil de senioren actief laten deelnemen aan het maatschappelijk beleid. Hun 
inbreng kan zeer waardevol zijn, zeker rond specifieke thema’s zoals openbaar vervoer – 
cultuur – sport – ontspanning. 

- binnen de gemeentebegroting dient men in de toekomst ook rekening te houden met de 
vergrijzing van de bevolking. De problemen mogen niet afgewenteld worden op de 
overheid, maar hier geld het principe van een “ goede huisvader “ die actief en pro-actief 
oplossingen zoekt voor de eigen senioren. 

- de N-VA wil aandacht besteden aan de niet georganiseerde jeugd met leeftijd tussen de 13 
en 18 jaar. 

- openbare toiletten in alle deelgemeenten van Damme 
- verlagen van de dagprijs in het OCMW rusthuis 

 
 

5.Ondernemen in Damme 

N-VA Damme zet in op werken en ondernemen. Ondernemen moet een positief imago krijgen 
en starters moeten alle kansen krijgen om hun initiatief kenbaar te maken of te ontwikkelen. Uit de 
Damse regelgeving moeten pestwetten worden geschrapt en regelneverij moet verdwijnen. 
De nieuwe ambachtenzone ’s moeten jonge mensen stimuleren tot ondernemen en bestaande 
bedrijven moeten zich kunnen heroriënteren of verder doorgroeien. 
 

 Waar gaan we voor: 
 

- het vereenvoudigen van de administratie en optimaliseren van het digitale loket 
- ondersteunen van de plaatselijke middenstand 
- promoten van de lokale specialiteiten, eigen producten 
- stimuleren van de “ korte keten “ verkoop  
- het organiseren van een wekelijkse boerenmarkt. 
- kansen geven tot vestigen, heroriënteren of doorgroeien van (familie)bedrijven 
- de horeca zien als belangrijke pijler in het tewerkstellingsbeleid 
- aandacht hebben voor de leefbaarheid van alle dorpskernen 
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- Steun aan de ondernemer die zich in de oude stadskern wil vestigen, zodat Damme weer 
kan heropleven  

 
 

6.Ontspannen in Damme 
 
Cultuur en ontspanning zorgt, net als onderwijs, voor creativiteit en ondernemingszin, 
innovatie en groei. Ze ondersteunen tevens, samen met sport voor het sociaal weefsel. 
Belangrijk is dat ons patrimonium, collecties en  waardevol erfgoed niet staat te verkommeren. 
Cultuur is trouwens niet alleen vrije tijd en ontspanning, maar tevens educatief en 
volksverheffend. Om de sociale integratie te bevorderen kunnen ook nieuwe vormen van 
gemeenschapsinitiatieven ondersteund worden door de gemeente, zoals het organiseren van 
buurt – of straatfeesten 
 
De bibliotheek is niet alleen de uitleendienst van boeken, maar tevens een volwaardig kennis- en 
informatiecentrum. Hier dient ook online informatie ter beschikking te zijn.  
Overleg met erfgoed- en heemkundige kring is hierbij zeker belangrijk 
Erfgoed is ons zeer dierbaar. Het belang van de bescherming van historische panden – 
panoramische uitzichten op landschap en netwerk van voetwegen. 
 
Het toerisme is in Damme een belangrijke factor van tewerkstelling. Menig gezin moet leven 
van het toeristisch aanbod dat wordt gebracht, enerzijds door de sterke aantrekking van natuur 
en omgevingselementen, anderzijds door het aanbod van horeca en initiatieven en activiteiten. 
Jarenlang heeft het beleid steeds gesteund op een eenzijdig beleid gericht op zachte recreatie 
waarbij de verwondering van landschap en patrimonium wordt gewekt, en dat is niet 
onbelangrijk. Maar een belangrijke groep van kinderen, jeugd en actieve jong volwassenen stond 
steeds in de kou omdat actieve recreatie ontbreekt. N-VA Damme wil een toeristisch beleid met 
actieve recreatie gericht naar jeugd en jongeren.   
We denken dan aan de Damse vaart, de site van de voormalige kazerne, maar elke 
deelgemeente biedt mogelijkheden. 
 
 
De in Damme gevestigde sportverenigingen moeten kunnen beschikken over een degelijke en 
eigentijdse accommodatie.   N-VA wenst tevens de noden van de sportende bevolking, jong of 
oud, op te vragen, waardoor het sportbeleid nog dichter bij de burger komt. Advies van de 
sporter, individueel of in team, is hier erg belangrijk. 
 
 
 

 

Waar gaan we voor: 
Patrimonium 

- Stad Damme als erfgoed bestempelen met passend 
natuurbeleid 

- een duidelijk kerken beleidsplan met effectieve acties 
- de reservatiezone ‘Schipdonkkanaal’ schrappen en het 

kanaal zien als een waardevol erfgoed 

- geen verkoop van erfgoed in Damme om nieuwe 
projecten te financieren 

- onderhoud van patrimonium in kaart brengen (bvb molen) 
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Cultuur 
- het verder uitwerken van diverse kunstvormen en zoeken voor spreiding in de      

deelgemeenten.   
- plaatselijke kunstenaars in het voetlicht laten treden of een forum geven. 
- de organisatie om een “ cultuur bus “ te organiseren, zodat de verplaatsingen geen 

belemmeringen meer zijn om actief aan cultuurevenementen deel te nemen 

- aangepaste boekenverhuur bvb het gesproken boek, voor slechtzienden of blinden moeten 
aanwezig zijn in de verschillende deelgemeenten.   

- Boekendorp heeft nood aan een nieuwe wind: bvb ophangen van gedichten 
- organiseren van open scholen 

 
Erfgoed 

-  “ onroerend erfgoed “ integreren in lokaal ruimtelijk beleid.  
Bij heraanleg van straten – bouwen van woonwijken – moet steeds worden rekening 
gehouden met het aanwezige erfgoed. 

- zinvolle invulling van de OCMW site in Damme. 
- opkuis ruïne kerktorensite in Damme… 
- storytelling om erfgoed in de picture te zetten:  

- De Damse Vaart en de Zwinpolder, maar ook De Lieve 
- Tijl en Nele 
- Jacob van Maerlant 
- de Napoleon Vaart 
- de vriesganzen 
- de pelgrimstraditie naar Santiago de Compostella langs de Via Brugensis door 
  het pittoreske Damme 
- de geschiedenis van het St. Janshospitaal 
 

Toerisme  
- optimale bereik van de toeristische dienst – openingsuren herbekijken – toch in het 

hoogseizoen en vakanties 
- Damme als merknaam promoten, ondersteunen van de lokale handel 
- aandacht voor historisch erfgoed bvb volkspelen 
- voorzieningen voor mobilhomes 
- Damme-centrum maar ook alle deelgemeenten opfleuren met bloemen    
- zorgen voor openbare toiletten in alle deelgemeenten 
- Damse vaart zien als een belangrijke troef voor de actieve recreatie 

 
Sport 

- de N-VA wil de gebreken in kaart brengen. De herstellingen dienen vlugger  opgevolgd te 
worden. 

- NVA-Damme wil zo wel de individuele sporter als de teamsporter alle kansen bieden om 
zijn passie te beoefenen. Inspraak krijgen van uit het veld is hierbij onontbeerlijk, het 
verstrekken van moderne en veilige sportfaciliteiten evenzeer.  

    
 
 
  
 


