
Toegankelijk Brugge
 Meer dan één op tien Bruggelingen 

kampt met een beperking, al dan 
niet tijdelijk. N-VA wil Brugge nog 
toegankelijker maken voor iedereen. 
Enkele concrete punten:

• Ook studenten met een handicap 
krijgen alle kansen in ‘Brugge 
Studentenstad’.

• Tijdelijke evenementen moeten 
toegankelijk en bereikbaar zijn voor 
iedereen (vb. parkeerplaatsen).

• Meer aangepaste toiletten.
• Een ambitieus Voetpadenplan.

Verandering in Brugge is nodig
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‘Vóór elke beslissing moet nagegaan
worden wat dit betekent voor mensen
met een handicap.’

Dit is het het laatste van  de 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!

➔ Robert van Daele
kandidaat
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• Slimme stad
• ‘Slimme glas- en vuilnisbakken’ 

melden via sensoren wanneer ze 
vol zitten,  zo rijden de vuilnis-
wagens efficiënter.  

• Wandelend langs een historisch 
gebouw, vertelt je smartphone 
de geschiedenis ervan.

• Diezelfde app gidst je, dankzij  
geolocatie, naar je favoriete winkels 
en restaurants in de buurt. 

• Je brengt administratieve 
documenten in orde via een 
interactief digitaal loket,  
voor particulieren maar ook 
voor handelaars. 

• Wifi moet op het hele grond-
gebied van Brugge gratis 
beschikbaar zijn.  

Beste Bruggelingen,
 
Over goed drie maanden krijgt u,  
beste Bruggelingen, de kans om de 
toekomst van onze prachtige stad te 
bepalen. Aan u om die kans te grijpen.
 
Ofwel kiest u voor nog eens zes jaar 
hetzelfde beleid, zonder ambitie en met 
ongeveer dezelfde bestuurders.  
In een sfeertje van “Ons kent ons”. 
 
Ofwel wilt u dat het wél verandert, dat 
Brugge terug die bruisende stad wordt 
met grote internationale uitstraling. 
Toeristisch, cultureel én economisch.
 
Een team van 47 sterke N-VA-kandidaten  
met een vernieuwend, gedurfd 
programma: dàt is ons aanbod aan u. 
Voor een veilige thuis in een welvarend 
Brugge.
 
Prettige vakantie alvast !

Pol Van Den Driessche
                             lijsttrekker   
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Veilig thuis in een welvarend Brugge. 

➔ Noelia Sanchez
gemeenteraadslid

‘De Vlaamse Primitieven en  
onze historische gebouwen:  

dit blijven onze sterkste troeven.  
Maar we kunnen veel meer.’

Toerisme

• Brugge moet internationaal beter gepromoot worden door slimme marketing die zich 
vooral toespitst op kwaliteitsvol verblijfstoerisme. 

• Zeebrugge als aankomst- of vertrekhaven van cruiseschepen kan het aantal 
overnachtingen doen groeien. Ook een betere verbinding met de luchthavens van 
Oostende en Rijsel is nodig. 

• We dienen onze gastronomische troeven beter uit te spelen en we zijn voorstander van 
een ‘foodmarket’. 

• Een lichtspektakel op en rond de Reien, een pakket ‘Romantisch Brugge’, een verrassende 
en vernieuwde kerstmarkt: dit zou toeristen ook in de wintermaanden naar Brugge lokken. 

• Tentoonstellingen en evenementen moeten altijd een kwalitatief hoog niveau hebben. 
• De strandbuurt van Zeebrugge kan veel attractiever worden: een zwembad op het 

strand, houten wandelpaden tot aan de vloedlijn, meer sportactiviteiten,  
een ecologische looppiste van aan de strekdam tot in Blankenberge,…

• Promotie van het ‘Witte dorp’ Lissewege. 
• Het parkeerbeleid dient aandacht te hebben voor hoteltoeristen.
 De randparkings moeten goede busverbindingen hebben.
• Toeristen moeten verwend worden maar toerisme mag 

de lokale bevolking niet wegdrukken. Daarom dient het 
stadsbestuur te waken over een gezond evenwicht.

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

 Dat Brugge geen volwaardige schepen van Toerisme 
heeft, is totaal onbegrijpelijk.
 ‘Het Huis van de Bruggeling’ met een jaarlijkse huurkost 

van 700.000 € is een miskleun.
 De poging om overal in Brugge wifi aan te bieden,  

werd een duur fiasco. 
 Het plan om de stedelijke administratie te hervormen, 

leverde nauwelijks verbetering op. 

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

 Handelszaken die voor een Nederlandstalige naam kiezen, 
verdienen een aanmoediging. 
 Eindelijk ook nocturnes in de Brugse musea.  
 Het dwaze plan om de Ryelandtzaal te verkopen,  

konden wij verhinderen. 
 Beginnende kunstenaars kunnen gebruik maken van  

atelierruimte. 

▼ Ook onze polderdorpen zijn toeristische parels.
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Ons volledig programma vindt u op www.n-va.be/brugge

➔ Geert Van Tieghem
gemeenteraadslid

‘Het spaarpotje van de stad is bijna 
leeg en intussen lopen de schulden 
heel erg op. 
Dit moet anders.’

➔ Paul Desender
gemeenteraadslid

‘Brugge studentenstad moet initiatieven nemen voor samenwerking  
tussen de hogescholen, de universiteit en het bedrijfsleven

om kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte bedrijven aan te trekken.’

Financiën

• Nu wordt de afbetaling van schulden vaak 
doorgeschoven (“bulletleningen”).  
Dit is struisvogelpolitiek. Vooral onze kinderen 
zullen daarvoor moeten opdraaien. 

• Het hoge absenteïsme bij ambtenaren kost  
veel en wijst op een mank personeelsbeleid. 

• Het subsidiebeleid moet duidelijker en los van 
vriendjespolitiek. 

• De verkoop van stadseigendommen mag niet 
dienen om snel geld in de stadskas te krijgen. 

• De samenvoeging van de stads- en de OCMW- 
diensten moet leiden tot een zuiniger en 
efficiënter bestuur.

• De stad kan een pak geld besparen 
door geregeld haar lenings- en 
verzekeringscontracten te herbekijken.

Onderwijs

• Wij willen meer middelen voorzien om iedereen die in Brugge 
woont Nederlands te leren.  Zonder kennis van het Nederlands is 
een participatie aan het maatschappelijk leven onmogelijk. 

• Wij willen meer aandacht voor het kunstonderwijs. 
• Brugge moet de kans krijgen om in het voltijds secundair onderwijs 

de optie Muziek in te richten, bij voorkeur in een netoverschrijvend 
initiatief.

• De binnenstad is pas aantrekkelijk voor jonge gezinnen als er een 
voldoende aanbod is aan kleuter, lager en secundair onderwijs. 

• Brugge moet meer aandacht besteden aan de leefbaarheid van de 
scholen in het centrum.

• Het stadsbestuur moet een platform bieden voor overleg en 
samenwerking tussen de hogescholen en de universiteit om het 
onderwijsaanbod nog te vergroten.

▼ Zonder kennis van het Nederlands is 
participatie onmogelijk.
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▲ Het spaarpotje van de stad is bijna leeg.



We stellen u een vierde groep van kandidaten voor.  
Ook zij willen zich voor elke Bruggeling inzetten:
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➔ Mirjam Lammens
kandidaat

➔ Saddiqa Tahira
kandidaat

➔ An Capoen
kamerlid

➔   Paul Desender
gemeenteraadslid

➔ Ingrid Pylyser
kandidaat

➔ Johan Caestecker
kandidaat

➔ Mathias Neyt
kandidaat

➔ Richard Sys
kandidaat

➔ Eliane Kessels
kandidaat

➔ Nele Caus
kandidaat

VLAANDEREN FEEST 
ter gelegenheid van 11 juli

 Zaterdag 1 september: 
  N-VA barbecue 
in de ontmoetingszaal  
Sint Kristoffel, Bossuytlaan 24B 
in Assebroek. Inschrijven via 
bernard.vermeersch@n-va.be

• Zaterdag 7 juli:
 Breydel en De Coninck wandeltocht    Start vanaf 8 uur aan het VTI Sint-Andries
 een organisatie van de Brugse Metten Wandelclub vzw

• Maandag 9 juli:  
BurgRock   Gratis optredens op de Burg vanaf 15u.   Slotact:  Red Zebra

 een organisatie van BurgRock vzw

• Dinsdag 10 juli: 
Bloemenhulde op de Markt om 20 u. en aansluitend gratis muziekfeest 
op de Burg met de Vlaanderen Boven Band om 22.30 u.

 een organisatie van het 11-juli komitee van Brugge vzw advertentie


