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N-VA werkt verder

Wie ons op Facebook volgde, 
weet dat de Brugse N-VA  
aanwezig was op buurtfeesten 
en talloze andere activiteiten. We 
zullen dit blijven doen. 

Tegelijk zullen we ons richten op 
initiatieven die een jaar geleden al 
werden opgestart. Zo hebben we 
onze eigen ‘denktank’ met een 
dozijn inhoudelijke werkgroepen, 
waar thema’s aangeboord worden 
en overleg tot consensus leidt. 

N-VA luistert naar u. Vooral 
tijdens onze huisbezoeken. Van 
Zeebrugge tot Ver-Assebroek. 
Dank voor uw positieve 
voorstellen, we nemen die op in 
ons programma.

Dirk Barbier
Voorzitter

 Pol Van Den Driessche
Senator – Lijsttrekker

  N-VA wil samen met u gaan voor een beter Brugge.

De verkiezingen van volgend jaar worden in Brugge bijzonder boeiend. 
En belangrijk. Dat merk, hoor en voel je nu al. Veel Bruggelingen zijn 
ontevreden over het huidige beleid en willen dat het verandert en verbe-
tert. Enkel de N-VA kan en zal zorgen voor die ommezwaai.

Pakweg 40 jaar lang zwaaien socialisten 
en christendemocraten de plak in onze 
Breydelstad. Met veel negatieve gevolgen: 
het verkeer rond en in Brugge staat vooral 
stil, de blunders stapelen zich op en naar 
de mening van de mensen wordt veel te 
weinig geluisterd. Hoog tijd om een nieu-
we wind door ons stadhuis te laten waaien 
en andere mensen met verfrissende ideeën 
aan het roer te plaatsen. 

Sommigen beweren dat sp.a en CD&V 
het al op een akkoordje met de libera-
len gooiden in de hoop hun macht te 

kunnen behouden. Dat zou betekenen dat 
er eigenlijk weinig tot niks zal verande-
ren. Wat rampzalig is voor onze stad. 
Gelukkig kunnen de kiezers over enkele 
maanden dat onzalig plan dwarsbomen. 

U verneemt binnenkort meer over onze 
toekomstplannen die ook mee door u 
worden opgemaakt. We gaan voor een 
ambitieus en gedurfd programma, met 
veel goede smaak. Wij zijn nu al de 
smaakmakers van de Brugse politiek.  
Aarzel nooit om ons te contacteren. Want 
wij Bruggelingen kunnen en willen meer.

Politieke meeting met Bart De Wever
Algemeen N-VA-voorzitter Bart De Wever komt op vrijdagavond 1 december naar 
Brugge. In zijn onnavolgbare stijl zal hij er de realisaties en de toekomstvisie van de 
N-VA toelichten: De Verandering Werkt. Natuurlijk is dit ook de aftrap voor de 
campagne van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Elke lokale afdeling 
uit onze regio stelt zich die avond kort voor. Na afloop kunt u bij een drankje 
kennismaken met onze bestuursleden en mandatarissen.

Alleen N-VA kan in Brugge 
voor verandering zorgen

VRIJDAG

1 december 
20 uur

Sint-Lodewijks- 
college Brugge

Afspraak in de aula van het Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat).

De smaakmakers!
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Smedenpoort moet  
dringend geschilderd 
worden
N-VA-gemeenteraadslid Martine
Bruggeman vroeg om het noodzakelijke 
onderhoud van de Smedenpoort niet 
langer uit te stellen. 

Doordat het monument in het verleden 
vaak verwoest werd, moest het ook re-
gelmatig terug opgebouwd worden. Daar 
dankt het zijn veelheid aan verschillende 
baksteenformaten en -kleuren aan. Nu 
raakt de indrukwekkende poort meer en 
meer aangetast door groene aanslag. Uit 
respect voor het Brugse historisch patri-
monium moet dit dringend verwijderd 
worden.

N-VA in de bres voor 
Walburgakerk 
De N-VA wil dat de prachtige barokke 
Sint-Walburgakerk integraal bewaard 
blijft. 

Het beschermingsbesluit van 1939 garandeert al-
leen dat het bouwwerk onaangeroerd moet blijven, 
maar zegt niks over de rijke kunstschatten die er 
staan of hangen. N-VA Brugge dringt aan bij het 
stadsbestuur, de minister en de bisschop om niks 
te laten verloren gaan, ook al zou de kerk op een 
dag worden ontwijd en verkocht.

Containerparken gratis?
Het betaalsysteem op het containerpark van 
Sint-Pieters is al sedert juli 2016 buiten werking, 
dat van Sint-Michiels ligt sinds mei 2017 plat. Op 
die manier loopt de stad meer dan 100 000 euro 
aan inkomsten mis. 

Het probleem kwam niet eerder dan in september 
2017 op de gemeenteraad en pas daarna werd een 
volledige wijziging van het betaalsysteem voor-
gesteld.  “In een normale onderneming is zoiets 
onmogelijk, zelfs ondenkbaar”, stelt fractieleider 
Geert Van Tieghem. “We roepen het stadsbe-
stuur op om dergelijke 
belangrijke problemen 
sneller structureel aan te 
pakken en niet te laten 
sluimeren”. 

 Martine Bruggeman 
Gemeenteraadslid

 Geert Van Tieghem
Fractieleider 

  Snel werk maken van het 
onderhoud van de Smedenpoort.

  De Brugse N-VA-ploeg wil dat de 
Walburgkerk volledig bewaard blijft.

Wist je dat ...
  Fractieleider Geert Van Tieghem het probleem van de verzekeringsportefeuille van de stad opnieuw aankaartte?

  Gemeenteraadslid Hugo De Bondt in de gemeenteraad de bijnaam ‘Hugo De Asbestjager’ kreeg, omdat hij zich blijft sterk maken voor 
een asbestvrij Brugge?

  Gemeenteraadslid Noelia Sanchez het stadsbestuur vroeg naar de visie over toerisme? Recent was in het nieuws dat de 
ongebreidelde toename van toeristische logies in vele toeristische steden hinder en overlast veroorzaakt voor de lokale bevolking. In 
Brugge was er vroeger een goed evenwicht, maar is dat nu ook nog zo? 

  De groep ‘N-VA-senioren’ vijf kaarsjes uitblaast? N-VA Senioren, waarvan Hugo De Bondt voorzitter is, ijverde eerder al voor meer 
AED-toestellen in Brugge, voor meer openbare toiletten en voor de invoering van de ‘Parkeer+Zorg-kaart’ voor zorgverleners aan huis. 

  Provincieraadslid Peter De Roo keer op keer vaststelt dat de provincieraad een overbodige instelling is en dat de provincies dus beter 
afgeschaft kunnen worden? 

 Hugo De Bondt 
Gemeenteraadslid

 Noelia Sanchez
Gemeenteraadslid

 Peter De Roo 
Provincieraadslid
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Stadsbestuur mag minder streng zijn

De inkomsten uit boetes blijven maar stijgen, vorig jaar met liefst 
70%. En door de invoering van het nieuwe parkeerplan zullen 
de inkomsten uit parkeergelden wellicht stijgen naar 3 miljoen 
euro. Ook het aantal retributies in 2017 blijft pieken. De Brugse 
N-VA vraagt dat de zeer repressieve aanpak wordt gemilderd. De 
noodzakelijke bijsturing van het parkeerplan laat ook te lang op 
zich wachten.

Denk met ons mee 
Het bestuur van de Brugse N-VA is bezig met de opmaak 
van het programma waarmee we volgend jaar naar de 
kiezers trekken. We luisteren graag en oprecht naar uw 
voorstellen om Brugge en het leven in onze stad nog te 
verbeteren. Daarvoor gaan we op huisbezoek in de wijken 
van de binnenstad en in de randgemeenten.

U kunt ons ook schrijven of mailen. Mogelijk wenst u zelf 
actief deel te nemen aan de campagne of op de lijst?  
Contacteer ons: N-VA Brugge, Elf Julistraat 41, 8000 
Brugge of bernard.vermeersch2@telenet.be 

Meer info over ons en de contactgegevens van alle  
bestuursleden vindt u ook op:

www.n-va.be/brugge

N-VA heeft ambitieus plan voor Zeebrugge
Ons strand en de Zeebrugse strandwijk moeten van een desolate omgeving in een prachtige badplaats 
worden omgetoverd. De N-VA pakt uit met een ambitieus plan. 

Het breedste en diepste stukje strand van Vlaanderen ligt er 
verkommerd bij, ook tijdens het zomerseizoen. Nochtans biedt 
‘het strand van de Bruggelingen’ veel mogelijkheden.
Vooreerst is er de vlotte bereikbaarheid: de trein rijdt bijna 
tot aan het water, er ligt een tramhalte vlakbij en er zijn veel 
gratis parkeerplaatsen. Nog een trekpleister is de St. George’s 

day-wandeling. Je kan er letterlijk tot ruim een kilometer de zee 
inwandelen. 

Maar er is meer. Na vele gesprekken met inwoners en deskun-
digen, zijn we klaar met een reeks voorstellen. We stippen de 
opmerkelijkste aan: 

  Pak het zwerfvuil drastisch aan, plaats meer vuilnisbakken en 
ook meer windschermen tegen opwaaiend zand.

  Bouw enkele vakantiehuisjes op de westelijke strekdam.
  Leg een breed houten wandelpad tot aan de vloedlijn aan.
  Leg een ecologisch verantwoord (houten) fietspad aan voor 

de duinen, zodat je over de dijk van Zeebrugge en over het 
strand tot in Blankenberge kunt fietsen (voorbeeld Cadzand).

  Bouw een zwembad op het strand, te verwarmen met zon-
neboilers en windenergie (samen met privébedrijven) en plaats 
tijdens de winter een kunstijsschaatspiste op dat zwembad. 

  Schrap de terrastaks om de heropstart van horecazaken op de 
dijk te ondersteunen. 

  Pak de leegstand aan door tijdelijke verhuringen mogelijk te 
maken (zie Kortrijk).

 Meer info? Het volledige Zeebrugge-plan van de N-VA vindt u op onze website: www.n-va.be/brugge.

Voor uw agenda 
1 december 2017: Politieke meeting met Bart De Wever 
(zie pagina 1)

28 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie N-VA Brugge  
(meer info in ons volgende huis-aan-huisblad)

  Zeebrugge heeft vele troeven. Die moeten we uitspelen. 



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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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