De Brugse N-VA luistert naar de mening van duizenden Bruggelingen.
Van Zeebrugge tot Ver-Assebroek trokken we tientallen zaterdagen lang aan
huisbellen. We noteerden alle opmerkingen, we raadpleegden experts.
Al deze visies inspireerden ons bij de opmaak van ons verkiezingsprogramma.
In dit eerste van vier programmabladen presenteren we u al enkele punten.
Ons volledige programma vindt u op onze website.
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▼ Spoorloze tram: een haalbare kaart voor Brugge.

Mobiliteit
• Slimme verkeerslichten;
‘Vierkant groen’.
• Voetpadenplan met aandacht
voor minder mobiele voetgangers.
• Verkeer naar en in de stad ‘slim’
begeleiden.
• Autoluwe stad: ja!
Autovrije stad: wanneer nodig
en na overleg.
• Vrachtverkeer weg uit
Lissewege en Dudzele.
• Bijkomende randparkings.
• Parkeerbeleid grondig bijsturen.
Voorbeelden:
- stop de pestboetes.
- goedkoper en tot 19 u.
- beperking blauwe zones in de rand.
• Directe verbinding met
luchthaven Oostende en station
Rijsel.
• Spoorloze tram (zie hiernaast).

Tram zonder sporen: de oplossing voor Brugge
Het verkeer rond en in Brugge loopt
al jaren vast. Een spoorloze tram – dat
is een milieuvriendelijke tram zonder
sporen of bovenleidingen – kan de
verkeersknoop ontwarren. De aandrijving van zulke trams gebeurt door een
inductiesysteem op de grond, dat zorgt
voor energie.
In samenwerking met internationale
bedrijven (zoals Bombardier) en onze
hogescholen en universiteiten moeten
we onderzoeken of dit haalbaar is in
Brugge. Trams bewijzen in veel historische steden hun meerwaarde. Zo zou
je zonder jarenlange werken en hinder,

tramlijnen kunnen aanleggen vanuit
Steenbrugge en Sint-Pieters naar het
centrum, met een doortrekking naar
Zeebrugge en Lissewege.

Vierkant groen?
Alle fietsers en voetgangers krijgen
tegelijkertijd groen licht op het
kruispunt terwijl het gemotoriseerd verkeer op dat moment moet
wachten.
Dit systeem verhoogt de veiligheid
van zwakke weggebruikers.

‘Het parkeerplan moet grondig
worden aangepast. Er is nood aan
een Fiets- en Voetpadenplan.’
• Slim parkeren:
Een app op je smartphone
vertelt je waar er nog parkeerplaatsen vrij zijn.

➔ Pol Van Den Driessche
lijsttrekker
kandidaat-burgemeester
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▼ Club en Cercle elk hun eigen stadion.

© Latoya Van Den Brande

Sport
• Samen

• Sport is gezond en brengt mensen samen. Daarom moeten alle sportzalen maximaal
beschikbaar zijn voor alle Bruggelingen.
• Club Brugge moet zijn eigen stadion krijgen aan de Blauwe Toren.
Cercle blijft in het aangepaste Jan Breydelstadion spelen.
• Maak de schaatspiste van het Boudewijnpark aantrekkelijk voor Vlaamse en internationale
topsport (400 m schaatspiste).
• Het strand, de dijk en de strekdam van Zeebrugge zijn unieke locaties om te sporten.
• Brugge moet, samen met Brugse sportclubs, ook top zijn voor G-sport (mensen met een
beperking).
• Elke sporter krijgt een EHBO-opleiding, in ieder sportlokaal hangt een AED-toestel.
• Brugge moet haar imago als sportstad versterken en verbreden en uitpakken met nieuwe
initiatieven. Beach-volley-kampioenschap, frisbeewedstrijden, schaken in openlucht,
tennistornooi op de Markt, loop door de randgemeenten, kampioenschap vinkenzetting, ...

sporten:

Samen met enkele vrienden heb
je zin om deze avond te gaan
sporten: je slimme telefoon zegt
je waar dit kan.

‘Brugge moet nog meer dé sportstad van
Vlaanderen worden voor iedereen, ook voor
mensen met een beperking.
Minder gekende sporten verdienen steun.’

© SerrNovik

➔ Eric Lagrou
Gemeenteraadslid

Blunders

N-VA-realisaties

Het ‘Blunderboek’ van dit stadsbestuur is
behoorlijk dik. U herinnert zich vast dit:

Onze gemeenteraads- en parlementsleden opperden
geregeld positieve voorstellen. Enkele werden
gerealiseerd:

 Het nieuwe parkeerplan werd doorgevoerd zonder

inspraak, zonder bijkomende parkeerplaatsen te voorzien
en zonder begrip voor handelaars en leveranciers.
 Het inleggen van pendelbusjes is geen taak voor de stad.
Maar door ruzie met “De Lijn” draait de Brugse
belastingbetaler nu op voor extrakosten.
 Wegenwerken en onderbrekingen van straten gebeuren
te pas en te onpas vaak zonder overleg met
omwonenden.

Veilig thuis in een welvarend Brugge.

 Uitbreiding van de fietsenstallingen aan het station.
 Betere verlichting op de Baron Ruzettelaan en langs de

Ring.
 De atletiekpiste op de Bloso/Sport Vlaanderen-site is
heraangelegd.
 De looppiste rond de Koude Keuken ligt er opnieuw goed
bij.
 Er staat een overdekt bushokje op Ver-Assebroek.
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Jeugd

▼ Brugge promoten als dé mooiste studentenstad.

© Latoya Van Den Brande
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• Brugge promoten als dé mooiste
studentenstad.
• Aantrekken van technologische bedrijven
naar Brugge.
• Regelgeving voor kotstudenten
soepeler maken.
• Taxicheques voor jongeren.
• Last-minute tickets voor optredens.
• Meer fietsherstelpunten.
• Betaalbare woningen voor jongeren,
studenten en singles.
• Luisteren naar een Kindergemeenteraad
kan frisse ideeën opleveren.
• Erfgoedlocaties ontsluiten voor studenten.
• Museumnacht voor jongeren en studenten.

‘Het aantrekken van technologische bedrijven
naar onze stad moet het vele Brugse talent
hier houden.’

➔ Ilse Coopman
Voorzitter Jong N-VA
Brugge

Milieu en duurzaamheid

▼ Meer oplaadpalen voor elektrische
auto’s en fietsen.

© Digital Vision

• LED-verlichting:
Ik ga wandelen of fietsen na
het invallen van de duisternis;
de led-verlichting gaat op volle
sterkte. Ik voel me veilig, camera’s
ontmoedigen mensen met foute
bedoelingen.

• Concertje meepikken:
Waar is er nog een studieplek en
welk concertje kan ik vanavond
meepikken: mijn slimme telefoon
zegt het me.

• We koesteren de bestaande natuur-en bosgebieden en
streven naar uitbreiding ervan. Voor het beheer ervan werken
we samen met ‘Natuurpunt’.
• Sluikstorten pakken we zwaar aan, desnoods door camera’s
te plaatsen.
• “Slimme” verlichting en “slimme” vuilnisbakken.
• Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen.
• Meer containerparken zoals in Assebroek/Sint-Kruis…
Afvalcontainers worden beter in putten geplaatst.
Dit is minder belastend voor gebruikers.
• Inzetten op zonne-energie.
• Maak van Brugge dé ‘bloemenstad’ met een wedstrijd voor
de mooiste straten en gevels.

‘Brugge ondernam te weinig om het
Klimaatplan uit te voeren. Verstandig
omgaan met energie is daarbij dé sleutel.’

➔ Dirk Barbier
Voorzitter N-VA Brugge
Ons volledig programma vindt u op www.n-va.be/brugge
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We stellen u een eerste groep van kandidaten voor. Zij willen zich
voor elke Bruggeling inzetten:

➔ Hugo De Bondt
Gemeenteraadslid

➔ Rita Vanhoutte
Lid werkgroep N-VA senioren
Gepensioneerd
kleuteronderwijzeres

➔ Geert Van Tieghem
Fractieleider gemeenteraad

➔ Marnix Neirinck
Bestuurslid N-VA Brugge
Ondernemer

➔ Peter Vanloo
Bestuurslid N-VA Brugge
Opleider scheidsrechters

➔ Erwin Priem
Ondervoorzitter N-VA Brugge
Advocaat

➔ Françoise Van Hoorebeke
OCMW-raadslid

➔ Patrick Daels

➔ Bernard Muylle

Gemeenteraadslid

Bestuurslid N-VA Brugge
Leraar

➔ Aagje Merlevede
OCMW-raadslid

➔ Martine Bruggeman
Gemeenteraadslid

U WILT ONS BEREIKEN ?

De Brugse N-VA luistert naar de Bruggelingen.

De informatie die u met ons deelt 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 levenssfeer
ten opzichte van de gegevensverwerking, voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of
verwijderen ervan.

U wilt ons contacteren? Dat kan door:
@ een mailtje te sturen naar: bernard.vermeersch@n-va.be
 een brief te sturen naar: Elf Julistraat 41, 8000 Brugge
f een bestuurslid of mandataris aan te klampen,
u vindt hun gegevens op onze website: www.n-va.be/brugge
via facebook: N-VA Brugge

