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Beste Bruggeling
Met de lente voor de deur voert het
stadsbestuur ons N-VA-voorstel uit om
van Brugge een bloemenstad te maken.
Meer groen en meer bloemen dus in
Brugge en de randgemeenten. Mooi zo,
maar het mag nog meer zijn.
De zeer moeizame pogingen om een
federale regering te vormen, tonen aan
hoe diep de barst is die door dit land loopt.
De N-VA blijft zich constructief opstellen
om een grondige hervorming mogelijk te
maken. Tegelijk willen we verhinderen dat
Vlaanderen straks de dupe wordt van een
zeer linkse regering.
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Blijf af van de Assebroekse Meersen
De Assebroekse Meersen worden alweer bedreigd. Een projectontwikkelaar
droomt ervan om tientallen woningen te bouwen nabij de Sint-Trudostraat.
N-VA-fractievoorzitter Geert Van Tieghem reageert fel: “Dit is onaanvaardbaar.
Het natuurgebied moet ongeschonden blijven.”

De N-VA nam het in het verleden al meermaals op
voor de Assebroekse Meersen en zal dat blijven doen.

De Vlaamse Regering onder leiding van
Jan Jambon is intussen op kruissnelheid
en ontvouwt ambitieuze plannen. Er
komen 120.000 jobs bij, want Vlaanderen
wil meekoersen in de kop van het
Europese peloton.
Ons Vlaams Parlementslid Maaike De
Vreese blijft verwoed ijveren voor een
betere en snellere beveiliging van de
snelwegparkings in onze provincie. Onze
Brugse N-VA-gemeenteraadsleden Geert
Van Tieghem, Nele Caus, Pol Van Den
Driessche, Martine Bruggeman en Dirk
Barbier timmeren dan weer hard aan de
weg om vanuit de oppositie de belangen
van alle Bruggelingen te verdedigen.
Verderop in dit blad leest u er meer over.
Ook het afdelingsbestuur van N-VA Brugge
zit niet stil. Regelmatig organiseren we
activiteiten voor leden en sympathisanten.
Blijft u graag op de hoogte? Surf dan naar
www.n-va.be/brugge en schrijf u in op
onze nieuwsbrief.
Hartelijke Vlaamse groet
Patrick Daels
Waarnemend voorzitter
N-VA Brugge

Mooi en waardevol natuurgebied

Betonnering moet stoppen

De Assebroekse Meersen vormen een
prachtig gebied van laaggelegen vochtige
weiden en hooilanden. Ze zijn niet alleen
bijzonder mooi, maar blijven ook natuurkundig en historisch zeer waardevol. Je
kunt er heerlijk genieten van de stilte,
lange wandelingen maken en op sommige
paden ook fietsen.

“Die zone moet groen blijven. Nieuwe
huizen passen er niet”, stelt Geert Van
Tieghem duidelijk. Hij wijst ook op het
overstromingsgevaar en de mobiliteitsproblemen in de al overbelaste straten
rond de Meersen. “Aan de overkant van
de Sint-Trudostraat – net buiten het
natuurgebied – keurde de stad in 2018
nog een nieuwe verkaveling met 148
wooneenheden goed, zeer tegen onze
zin. Het is tijd dat de betonnering van de
Assebroekse Meersen nu helemaal stopt.”

Toch waren er al meerdere pogingen om dit
landschappelijk erfgoed te verkavelen. Mede
dankzij de vroegere Volksunie en de N-VA
vandaag konden al die bedreigende plannen
worden verhinderd. Bovendien drongen
we erop aan om het water van het SintTrudoledeken te zuiveren en bleven we ons
consequent verzetten tegen de aanleg van
een betonbaan naar het AZ Sint-Lucas.

In de gemeenteraad bleek dat alle
Brugse partijen en het stadsbestuur het
N-VA-standpunt onderschrijven. Toch
blijft de N-VA waakzaam.
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N-VA wil veiligere snelwegparkings
“We moeten een versnelling hoger schakelen in het beveiligen van
onze snelwegparkings”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger
Maaike De Vreese. “En vooral van de West-Vlaamse parkings.”
De Vlaamse Regering bouwt verder op het beleid van voormalig
minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Een goede
zaak, maar de nieuwe plannen blijven te vaag als het gaat om
veiligheidsmaatregelen, concrete aanpak en timing.

Transmigratie weegt op West-Vlaanderen
“Redenen om dit nu aan te pakken zijn er genoeg”, legt De Vreese uit.
“Zo is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs
op een veilige manier hun rust kunnen nemen. Verder wordt
West-Vlaanderen het hardst getroffen door transmigratie en dat
zorgt voor overlast en onveilige situaties. Ook lijden bedrijven enorme
economische schade telkens als er transmigranten in vrachtwagens
klimmen. Tot slot moeten we mensensmokkelaars ontraden om hun
vieze dodelijke handel op onze Vlaamse parkings uit te voeren.”

Stop oneerlijke concurrentie
onder Brugse winkels
Uit controles van de Brugse politie in enkele barbershops blijkt dat veel handelszaken helemaal niet in
orde zijn. “Zo ontstaat er een risico op oneerlijke
concurrentie voor onze Brugse winkels”, waarschuwt
Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese.
Ons Brugs parlementslid tikte de minister van Economie
op de vingers. “De helft van de zaken houdt zich niet aan
de wetgeving en soms is de kwaliteit van de dienstverlening
bedenkelijk. Daarom moeten er meer gecoördineerde
controles komen met verschillende inspectiediensten én
de lokale politie.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese wil
veilige snelwegparkings en meer aandacht voor eerlijke
concurrentie in onze stad.

Eindelijk hogere subsidies voor
sociaal-culturele verenigingen

Podium voor verenigingen moet
kosteloos blijven

Wist u dat de subsidies voor sociaal-culturele verenigingen in
onze stad al sinds 2008 bevroren waren en niet meer geïndexeerd
werden? Dankzij de aanhoudende inspanningen van raadslid
Martine Bruggeman komt daar nu eindelijk verandering in.

Tot nu toe mochten organisatoren van evenementen
nagenoeg kosteloos gebruikmaken van de stedelijke
podia. Maar het stadsbestuur wil de podia voortaan
zelf huren en zal die huurprijs wellicht doorrekenen
aan de organisatoren. Een streep door hun rekening.

Meer geld voor 54 erkende verenigingen
Al tijdens de vorige bestuursperiode drong Martine erop aan om
de subsidies voor de kleinere culturele verenigingen te indexeren.
Concreet gaat het om maar liefst 54 erkende dans-, carnaval- en
comedieverenigingen, concert- en feestorganisaties, foto- en filmverenigingen, literatuur- en gidsenverenigingen, kantklosclubs,
koren en kunstkringen. Zij versterken mee het sociale weefsel in
onze stad en bieden mogelijkheden voor wie zich eenzaam voelt.
De N-VA is heel blij met de verhoging, maar vreest tegelijk dat het
stadsbestuur het geld zal afsnoepen van grote culturele spelers als
Beaufort en het Concertgebouw. Instellingen die nochtans stevige
inspanningen doen om Brugge cultureel op de kaart te zetten.

brugge@n-va.be

Een aantal stedelijke podia voor optredens zijn aan
vervanging toe. Maar de stad ziet een nieuwe aankoop
niet zitten, gezien de hoge kosten voor onderhoud,
vervoer, plaatsing en afbraak. Ze wil de podia voortaan
huren. Raadslid Martine Bruggeman waarschuwt voor de
gevolgen van die keuze op het budget van de organisatoren.
Als zij nu ook huurgeld moeten betalen, wordt zo’n
podium voor hen een dure affaire.

Gemeenteraadslid Martine
Bruggeman neemt het op voor
de Brugse verenigingen.
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Gezondheid gaat voor
Raadslid Dirk Barbier breekt in de gemeenteraad niet alleen een lans voor het klimaat, maar zet zich ook voluit in voor uw
gezondheid.
Hij port het stadsbestuur regelmatig aan om de klimaatdoelstellingen scherp in de gaten te houden. Daarnaast wil hij dat de stad u
als inwoner beter informeert over de aanwezigheid en locatie van hartdefibrillatoren,
want die kunnen bij acute hartproblemen levens redden. De stad moet bovendien
Gemeenteraadslid
investeren in modernere toestellen.
Dirk Barbier laat geen
gelegenheid onbenut
Ook de European Disability Card (EDC) moet bij meer inwoners een belletje doen
om uw gezondheid
rinkelen. Die kaart maakt het voor personen met een handicap makkelijker om deel te
onder de aandacht te
nemen aan allerlei ontspanningsactiviteiten. En tot slot vraagt Dirk ook aandacht voor
brengen.
het effect van omgevingslawaai op de gezondheid van de Bruggelingen.

Vang regenwater op
Nu er in ons land meer droogteperiodes voorkomen en er dus
ook vaker een watertekort dreigt, raden experts de overheden
aan om meer regenwater op te vangen. Raadslid Pol Van Den
Driessche vraagt dat het stadsbestuur er werk van maakt.
“Natuurlijk kan je op de daken van gebouwen in de historische
binnenstad geen reservoirs en tonnen plaatsen, maar op heel
wat andere plaatsen is dat wel mogelijk. Denk maar aan
scholen, kerkgebouwen, sportcomplexen … Water is een kostbaar goed en ook onze stad moet er zorgzaam mee omgaan.”

Gemeenteraadslid Pol Van Den
Driessche vindt dat de stad meer kan
doen om regenwater op te vangen en
zo watertekorten te vermijden.

Heraanleg ’t Zand kost
bakken geld
Fractievoorzitter Geert Van Tieghem
rekende uit dat de heraanleg van ’t Zand
nu al ruim 1,7 miljoen euro meer kost
dan aanvankelijk geraamd. “En wanneer
onderneemt de stad nog iets om de kale,
stenen vlakte aantrekkelijker te maken?”
vraagt hij zich af.

Noteer in uw agenda

Jongerengeweld vraagt om
kordate aanpak
Raadslid Nele Caus luidt alweer de alarmklok over de aanhoudende incidenten onder jongeren in onze stad: “Zerotolerantie is
nodig. Smoesjes als examenstress mogen we niet dulden.”
“De oplossing? Een overkoepelende en veelzijdige aanpak, die
geweld zowel voorkomt als bestraft. Het stadsbestuur moet zijn
verantwoordelijkheid nemen en absoluut vermijden dat dit
probleem als een olievlek uitbreidt over de hele stad. Veiligheid is
een basisrecht, ook voor onze schoolgaande jeugd en het onderwijzend
personeel.”

Gemeenteraadslid Nele Caus wil nultolerantie
voor gewelddadige jongeren.

Eindelijk doorbraak in stadiondossier
Na heel wat pogingen van malcontenten om alles te blokkeren, is er nu eindelijk zicht
op een doorbraak in het stadiondossier. “Club Brugge kan nu een
stadion bouwen dat beantwoordt aan de Europese ambities en dat
is een goede zaak”, zegt Geert Van Tieghem. “Maar ook voor Cercle
moet het stadsbestuur meewerken aan een structurele oplossing.”

Fractievoorzitter Geert Van Tieghem volgt de dossiers
van ’t Zand en van de stadions nauwgezet op.

Vier de Vlaamse feestdag

Zondag 10 mei van 9.30 tot 13 uur:
• Moederdagactie op de zondagmarkt
in Sint-Michiels

Zaterdag 4 juli:
• 1 1 juli-actie op ’t Zand tijdens de
zaterdagmarkt tussen 9.30 en 13 uur

Zondag 14 juni van 9.30 tot 13 uur:
• Vaderdagactie op de zondagmarkt
in Sint-Michiels

•B
 reydel- en De Coninckwandeltocht:
www.brugsemettenwandelclub.be

Vrijdagavond 10 juli:
• Bloemenhulde op de Markt, muziekfestival
op de Burg
www.elfjuli.org
• Zaterdagnamiddag en -avond 11 juli:
Burgrock op de Burg
www.burgrock.org
www.n-va.be/brugge

De Verandering werkt
voor West-Vlaanderen
Met de N-VA …

... beschermen en
verdedigen we onze
kust in het kader van de
klimaatverandering

... blijven we hameren
op meer veiligheid en
een kordate aanpak
van transmigratie

... krijgen 444 kleuterscholen
en meer dan 40.000 kleuters
in West-Vlaanderen
71 miljoen euro extra

... krijgt de sector van
de aquacultuur zowel op
land als in zee een
nieuwe impuls

“

De West-Vlaamse steden
en gemeenten krijgen van
de Vlaamse Regering 238
miljoen euro extra om
hun open ruimte te
bewaren, de pensioenen
te betalen en te blijven
investeren.

Wilfried
Vandaele

Vlaams Parlementslid
en fractievoorzitter
012095

Sander
Loones
Kamerlid

