
Veiligheid
• Veiligheid begint met vriendelijkheid en 

hoffelijke omgang met elkaar.
• Veiligheid is de belangrijkste opdracht 

van de overheid. Daarom zijn wij voor 
méér blauw op straat.

• Uitbreiding van het Brugse politiekorps 
is nodig. 

• Wijkgerichte politiezorg, gemeenschaps-
wachten en buurtinformatienetwerken 
verhogen de veiligheid.

• N-VA pleit voor meer camera’s in 
de straten, voor persoons- en voor 
nummerplaatherkenning. 

• Zowel op invalswegen als in woonwijken 
moet de snelheid vaker gecontroleerd 
worden.

• Nultolerantie voor drugs en criminaliteit. 
Tegelijk zetten we in op preventie. 

• Verkeersveiligheid aan scholen is een 
topprioriteit en daarbij kan de politie 
helpen.  

• We houden van feestjes en plezier maar 
overlast moet worden beteugeld.
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‘Er moet een politiekantoor in de binnen- 
stad dag en nacht open zijn, altijd.’

Dit is het derde van vier informatiebladen die de Brugse N-VA verspreidt 
om haar programma bekend te maken. Let wel, het gaat hier om slechts enkele 

opmerkelijke punten. Het hele programma vindt u op onze website.
Dank aan de vele Bruggelingen die ons hun ideeën en voorstellen bezorgden.  

U hebt ons daarmee goed geholpen!

➔ Erwin Priem
Ondervoorzitter N-VA Brugge

▲ Onze regeringsleden Geert Bourgeois, Jan Jambon en 
      Theo Francken geven de Brugse N-VA-ploeg een duwtje in de rug.

• Veilig fietsen
Door gebruik te maken van 
slimme verlichting kunnen 
we fietspaden veiliger maken.
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Veilig thuis in een welvarend Brugge. Ons volledig programma vindt u op www.n-va.be/brugge

➔ Martine Bruggeman
Gemeenteraadslid

‘Wij ijveren ervoor dat de richting  
Muziek ook als voltijds secundair onderwijs 

in Brugge wordt georganiseerd.’

Cultuur

• Wij willen het Vlaamse karakter van de mooiste stad van Vlaanderen behouden en 
promoten. Daarom moet het Nederlands altijd de eerste taal zijn in onze stad. 

• Er is behoefte aan een concreet plan voor de bestemming van ons rijk religieus erfgoed. 
• Wij steunen voluit het kunstonderwijs in Brugge.  
• Laten we Brugge nog meer promoten als muziek- en dansstad. 
• Brugge als centrum van oude kunst en erfgoed willen we nog veel sterker uitspelen. 
• Wij hebben een hart voor gidsenverenigingen, heemkundige kringen en 

erfgoedorganisaties. 
• De Triënnale is een meerwaarde voor onze stad en willen we behouden. 
• Historisch geïnspireerde erfgoedevenementen zoals de Gouden Boomstoet, de Heilig 

Bloedprocessie en de Reiefeesten steunen we overtuigend.  
• Een vernieuwde antiekbeurs zou aantrekkelijk zijn voor het gespecialiseerde 

toerisme.  
• Onze topmusea zijn best ook open op maandag en soms ook ’s avonds.

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

 De keuze om de uitbreiding van het Groeninghemuseum 
te realiseren op de KTA-site is een stommiteit. Het naast-
liggende Sint-Andreas is een veel betere locatie. 
 Dat de cultuurhistorische stad Brugge geen volwaardige 

schepen van Cultuur heeft, tart elke verbeelding. 
 Het verlies van de West-Flandrica Erfgoedbibliotheek,  

die verhuist naar Kortrijk. 

N-VA-realisaties 
Onze gemeenteraads- en parlementsleden opperden gere-
geld positieve voorstellen.  Enkele werden gerealiseerd:

 Handelszaken die voor een Nederlandstalige naam kiezen, 
hebben recht op een subsidie. 
 Eindelijk ook nocturnes in Brugse musea.  
 Het dwaze plan om de Ryelandtzaal te verkopen, konden 

wij verhinderen. 
 Beginnende kunstenaars kunnen gebruik maken van  

atelierruimte. 

• Avondje uit?
Je hebt onverwacht een avondje 
vrij en zin in een opvoering?  
Een app helpt je aan een  
last-minute ticket.

▼ Topmusea ook op maandag open.
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Veilig thuis in een welvarend Brugge. Ons volledig programma vindt u op www.n-va.be/brugge

➔ Patrick Daels
Gemeenteraadslid

‘Bij grote bouwprojecten moeten de  
omwonenden echte inspraak krijgen  
voor de beslissing wordt genomen.’

➔ Toon Van Moerbeke
kandidaat

‘In de strijd tegen eenzaamheid  
kunnen huisdieren 

een belangrijke rol spelen.’

Wonen

• Bouwkundige ingrepen in de Brugse binnenstad – 
Unesco Werelderfgoed – moeten zeer voorzichtig 
gebeuren. 

• In de randgemeenten kan stijlvolle hoogbouw 
worden toegestaan.  

• Bij de beoordeling van ingrijpende bouwplannen 
moeten we ook luisteren naar de mening van de 
Bruggelingen.  

• We moeten stoppen met het verkopen van 
stadspatrimonium, want dit is ons appeltje 
voor de dorst. 

• Sociale woonwijken mogen geen getto’s worden. 
Sociale woningen moeten dus beter en meer 
verspreid worden ingeplant.

• We moeten meer rekening houden 
met de noden van singles en nieuw 
samengestelde gezinnen bij woonprojecten. 
Kangoeroewoningen en cohousing bieden 
mooie oplossingen.   

• Platte daken kunnen dienen voor ‘groendaken’ en 
de plaatsing van zonnepanelen.

Dierenwelzijn

• Privévuurwerk kan enkel op de vastgelegde 
momenten. Geluidsarm vuurwerk willen we 
aanmoedigen. Stad Brugge moet hierin het 
voortouw nemen. 

• We pleiten voor ruimere openingsuren van de 
dierenopvangcentra, die ook betaalbare  
tarieven hanteren.

• Als een verloren dier wordt teruggevonden, 
moet de eigenaar meteen worden verwittigd.  

• Er is nood aan losloop- en speelzones in 
de randgemeenten. We pleiten voor een 
afgebakende hondenzone op het strand  
van Zeebrugge. 

• Onder bepaalde voorwaarden mogen  
kleine huisdieren wel bij hun baasjes  
blijven in woningen van het OCMW.

• Een verantwoord zwerfkattenbeleid in 
samenwerking met gespecialiseerde Brugse 
verenigingen.

• Bouwen of verbouwen?
Bij het digitaal loket kan je terecht 
voor àlle vergunningen.

▼ Kleine huisdieren kunnen bij hun 
baasjes blijven.
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▲ In de randgemeenten kan stijlvolle hoogbouw.



We stellen u een derde groep van kandidaten voor.  
Ook zij willen zich voor elke Bruggeling inzetten:
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➔ Ilse Coopman
kandidaat

➔ Gudrun Platevoet
gemeenteraadslid

➔ Dirk Barbier
kandidaat

➔ Tine Roels
kandidaat

➔   Joël Boussemaere
OCMW-raadslid

➔ Wim Weymeis
kandidaat

➔ Ian Daelman
kandidaat

➔ Morgane Hautekiet
kandidaat

➔ Eric Lagrou
gemeenteraadslid

➔ Annie Van Schuylenbergh
kandidaat

➔ Esther Di Turi
kandidaat

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 BEREIKEN ?

De Brugse N-VA luistert naar de Bruggelingen.
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


