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Fris en monter
Op 26 mei kiest u een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. Wij zijn alvast helemaal klaar om onze vijf sterke Brugse
kandidaten te steunen en te laten schitteren. Wie zij zijn en waar ze voor staan, dat leest u in dit blad.
Onze gemeenteraadsleden kijken intussen nieuwsgierig uit naar het beleidsplan van het nieuwe stadsbestuur. Ze zijn bijzonder
gemotiveerd om kritisch en constructief oppositie te voeren. Steeds met dat ene doel voor ogen: het leven van álle Bruggelingen
verbeteren.
Door nog actiever deel te nemen aan het Brugse verenigingsleven, ervaren wij wat er leeft onder de
Bruggelingen. N-VA Brugge staat tussen de Bruggelingen en luistert naar uw noden, vragen en voorstellen.
Hebt u een suggestie of wilt u onze campagne voor 26 mei graag steunen? Geef ons dan zeker een seintje.
Want we hebben u nodig.
Ik ben oprecht blij de nieuwe voorzitter te mogen zijn van deze frisse en montere ploeg. Samen gaan wij voluit
voor Vlaanderen, voor vooruitgang.
Anne Claeys I Voorzitter N-VA Brugge
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Nu alle taken verdeeld zijn, is onze nieuwe
bestuursploeg klaar om erin te vliegen.

N-VA Brugge kiest nieuw bestuur
Op 13 februari koos N-VA Brugge een nieuw bestuur. Anne Claeys werd tot voorzitter verkozen en Patrick
Daels is de nieuwe ondervoorzitter. Ondertussen verdeelden de bestuursleden van de ‘Groot-Brugse Raad’
ook de andere interne functies. De vernieuwing en vervrouwelijking valt ook daar op.
Zo zullen Ilse Coopman en Barbara van den Bosch samen het
secretariaat van de afdeling voor hun rekening nemen, terwijl
Matthias Neyt secretaris van de gemeenteraadsfractie wordt.
Dominique De Spiegelaere blijft penningmeester.

Jong N-VA-voorzitter Ilse Coopman blijft uiteraard de jongerenverantwoordelijke binnen ons bestuur. Wim Decraemer staat
in voor de bedeling van het huis-aan-huisblad en hij zal ook de
Brugse campagne voor de verkiezingen van 26 mei coördineren.

Barbara van den Bosch en Pol Van Den Driessche verzorgen de
communicatie van de Brugse N-VA en Bernard Vermeersch is
verantwoordelijk voor de organisatie van onze talrijke evenementen. Net zoals voorgaande jaren zal Eric D’hiet de taak van
ledenverantwoordelijke op zich nemen.

In het bestuur zitten, naast de verkozen bestuursleden, ook de
gemeenteraadsleden, ons lid van het bijzonder comité voor de
sociale dienst en de parlementsleden.

Getalm over Brugs
klimaatplan

Aanpak van illegale
transmigratie is te laks

Gemeenteraadslid Dirk Barbier herinnerde het stadsbestuur aan de afspraken in het Brugse klimaatplan,
dat in juni 2014 ondertekend werd. Dat plan legde
streefcijfers vast van 20 procent minder CO2-uitstoot
en een energiebesparing van 20 procent in vergelijking
met 2011. Het bevatte ook de belofte dat 20 procent
van de verbruikte energie van
hernieuwbare oorsprong zou zijn.
Ons raadslid wil bovendien weten
of de huidige maatregelen zullen
volstaan om in 2050 een volledig
klimaatneutrale stad te zijn.

Raadslid Pol Van Den Driessche kantte zich fel tegen de nieuwe, lakse
aanpak van de illegale transmigratie in en rond Zeebrugge. De onveiligheid is er fors toegenomen de voorbije jaren, zo blijkt uit cijfers van
de politie. Toch vindt de burgemeester dat de politie niet langer illegale
transmigranten mag controleren en eventueel oppakken in en nabij de
kerk en in de buurt van het juridisch ‘infopunt’.
Nochtans is illegaal in ons land verblijven een
misdrijf. “Dit zal een aanzuigeffect hebben
waar uiteindelijk vooral de crapuleuze mensensmokkelaars beter van worden”, sneerde ons
raadslid.

Dirk Barbier I Gemeenteraadslid

Pol Van Den Driessche I Gemeenteraadslid

Eerbetoon aan Etienne Vermeersch
Gemeenteraadslid Martine Bruggeman deed een schitterende suggestie om de recent overleden filosoof en
geboren Bruggeling Etienne Vermeersch te eren. Zij stelt voor om de nog nieuw te bouwen bibliotheek op de site
van de gebroeders Xaverianen naar hem te noemen. Hoogleraar Etienne Vermeersch werd geboren in SintMichiels en bracht er zijn jeugd door. Een huis vol boeken en kennis dat zijn naam zou dragen, zou het ultieme
eerbetoon zijn aan deze hooggewaardeerde intellectueel.
Martine Bruggeman I Gemeenteraadslid

brugge@n-va.be
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N-VA-voorstel voor hogere minimumleeftijd
bij tabaksverkoop weggestemd
Kamerlid An Capoen was zeer ontgoocheld na het wegstemmen van haar wetsvoorstel om de minimumleeftijd
voor de aankoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. Vooral de tegenstem van CD&V is frappant.
An vindt het een gemiste kans om de gezondheid van onze jongeren te beschermen.

An Capoen I Kamerlid

De shoppingshuttle, een dure miskleun
N-VA-fractievoorzitter en lijstduwer van de federale opvolgerslijst Geert Van Tieghem rekent erop dat de strijdbijl tussen het Brugse stadsbestuur en De Lijn nu eindelijk wordt begraven. Het is tijd voor een constructieve
dialoog en een aanpak waar de Bruggelingen beter van worden. De N-VA wil het hele bussencirculatieplan herbekijken. De straten van de binnenstad kreunen onder de zware belasting door de stadsbussen. “Wij pleiten voor
kleinere, milieuvriendelijke, elektrische stadsbusjes. Tegelijk moet het gedaan zijn met die dure en vervuilende
shoppingshuttle”, aldus Geert. Ons raadslid berekende dat die stinkende busjes liefst 16 euro per reiziger en per
ritje kosten. Gratis bestaat niet.
Geert Van Tieghem I Fractievoorzitter

Tijd voor Brugs
ecorealisme

Joren Vermeersch geeft
lezing over migratiecrisis

Ten tijde van klimaatmarsen en brossen voor de
bossen komt gemeenteraadslid en verkiezingskandidate voor het Vlaams Parlement Nele Caus
met een concreet en snel realiseerbaar voorstel:
‘Tiny Forests’ aanleggen in onze stad.

Dinsdag 23 april om 19.30 uur in zaal De Kroon,
Houtkaai 2, Brugge

Een ‘Tiny Forest’ is een dichtbegroeid, inheems minibos ter
grootte van een tennisbaan. Bovenop de ecologische waarde zijn er ook maatschappelijke, educatieve en sociale voordelen aan verbonden. Zo is het de bedoeling dat een school
of kinderdagverblijf het bosje adopteert en mee instaat voor
het onderhoud en beheer. Het fungeert dan als buitenklaslokaal, waar kinderen bijleren over klimaat en milieu.
Tegelijk kan het ook dienen als sociale ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.
Het stadsbestuur reageerde positief op
het voorstel. Nu maar hopen dat we in de
nabije toekomst het eerste Brugse ‘Tiny
Forest’ mogen zien groeien en bloeien.

Nele Caus I Gemeenteraadslid

Joren Vermeersch is
historicus en jurist en
werkte als speechschrijver
op het kabinet van voormalig staatssecretaris
Theo Francken. Samen
met Theo schreef hij het
boek Continent zonder
Grens.
In zijn lezing zal Joren
de migratiecrisis vanuit
internationaal oogpunt
Joren Vermeersch en Theo Francken
benaderen: wat zijn de
schreven samen het boek Continent
dieperliggende oorzaken
zonder grens.
van die crisis en hoe
kunnen we het roer omgooien? Achteraf is er ruimte voor een vragenronde en een gezellige
babbel aan de bar. Hopelijk tot dan!

Noteer in uw agenda:
Dinsdag 23 april om 19.30 uur in
De Kroon: lezing over migratie met
Joren Vermeersch

Zondag 9 juni, voormiddag:

vaderdagactie op de zondagmarkt in
Sint-Michiels

Wij zijn er voor u!
Woensdag 10 juli om 20 uur:

bloemenhulde aan het standbeeld van Breydel
en De Coninck op de Markt, met aansluitend
een muzikaal feest op het Burgplein

Donderdag 11 juli, namiddag en avond:

Burgrock op het Burgplein

U zit met een vraag of u hebt een
suggestie? Contacteer ons, wij
luisteren graag naar u.
De contactgegevens van al onze
mandatarissen en bestuursleden
vindt u op www.n-va.be/brugge

We willen een vergetelheid uit onze vorige editie rechtzetten.
Vanzelfsprekend bedankt N-VA Brugge ook Paul Desender voor zijn vele werk tijdens de voorbije zes jaar.

www.n-va.be/brugge

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

West-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen.

Vlaams Parlement
Bert Maertens | Lijsttrekker

• 36 jaar - Izegem
• Burgemeester/Vlaams volksvertegenwoordiger

Maaike De Vreese | 2de plaats

• 34 jaar - Brugge
• Adviseur asiel en migratie bij Dienst Vreemdelingenzaken

Axel Ronse | 3de plaats

• 37 jaar - Kortrijk
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

Kamer van Volksvertegenwoordigers
Sander Loones | Lijsttrekker
• 40 jaar - Koksijde
• Voormalig minister van Landsverdediging en Ambtenarenzaken
• Voormalig Europarlementslid

Yngvild Ingels | 2de plaats
• 39 jaar - Menen
• Veiligheidsspecialist

Björn Anseeuw | 3de plaats

• 42 jaar - Oostende
• Schepen/Vlaams volksvertegenwoordiger

Europa
Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president
Assita Kanko | 2de plaats

• 38 jaar - Elsene
• Auteur

