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Beste Bruggeling

Bedankt

omstandigheden. Onze gedachten zijn bij hen. Jammer
genoeg weet onze afdeling als geen ander wat dat betekent.
We namen afscheid van ons waarnemend voorzitter Patrick
Daels. Een Vlaams-nationalist in hart en nieren en een grote
meerwaarde voor onze partij. We zullen hem bijzonder hard
missen.

Wat een dankbaarheid voelen we voor de mensen die bleven
doorwerken. Met stip op nummer een onze mensen in de
zorg. Maar nog zoveel anderen: onze vrachtwagenchauffeurs
die voor de bevoorrading zorgden, onze politiemensen die
de veiligheidsmaatregelen deden naleven, onze ambtenaren
en werknemers die van thuis de boel draaiende hielden,
onze vuilnisophalers, onze kinderverzorgsters die zorgden
dat de crèches konden openblijven, onze leerkrachten die
digitaal aan de slag gingen.

De geur van zonnecrème en BBQ-kruiden, kirrende kinderen in het zwembad, de parasol open tegen de felle zon: de
zomer staat voor de deur. Maar het wordt geen zomer zoals
alle andere. We kijken uit naar een Brugge dat herrijst uit
de stilte. Wij blijven aan de kar trekken door met creatieve,
inspirerende en inventieve voorstellen te
komen voor een veilig, bruisend en
energiek Brugge.

Moeilijk afscheid

We blijven doorgaan, voor Vlaanderen,
voor Brugge, voor Patrick!

Ons wondermooie Brugge was een tijdje alleen voor de
Bruggeling. Uniek, betoverend, rustig, stil. Veel te stil.
Het coronavirus keerde ons leven plotseling helemaal
ondersteboven.

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving, op Vlaanderen, op Brugge. Te veel mensen moesten
afscheid nemen van dierbaren in bijzonder moeilijke

Maaike De Vreese
Vlaams parlementslid

In memoriam: Patrick Daels
Patrick Daels, waarnemend ondervoorzitter en voormalig gemeenteraadslid, overleed enkele weken
geleden totaal onverwacht. Het nieuws schokte velen en stemt ons droef. De 58-jarige ondernemer
woonde in Sint-Kruis en runde zijn zaak ‘Het Borduurbedrijf’ in Oostkamp. Hij was de
liefhebbende echtgenoot van Pia, vader en opa. Patrick was een gedreven Vlaams-nationalist,
fier op zijn volk en trots op zijn stad. Zijn heengaan betekent een groot verlies.

Hang de Vlaamse Leeuw uit!
Grote manifestaties en volksfeesten zijn nog altijd niet toegelaten. Daardoor kunnen
de geplande 11 juli-vieringen op de Burg en de Markt dit jaar niet doorgaan.
Dat zal ons niet beletten om op zaterdag 11 juli de Vlaamse Leeuw uit te hangen.
U doet toch mee?

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 12 juni.
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Voorschotregeling voor bedrijven
Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese ijvert in deze moeilijke tijden hard voor onze ondernemers. “Veel handelaars
ervaren momenteel betalingsproblemen”, weet Maaike. “Vooral de huur blijkt een zware last te zijn. Daarom trok ik aan de alarmbel
en bepleitte ik oplossingen om economische drama’s te vermijden. Met succes.”
Er werd een voorschotregeling uitgewerkt. Wanneer huurder en verhuurder overeenkomen om de handelshuur voor een of twee
maanden kwijt te schelden, dan schiet de Vlaamse overheid de volgende twee maanden huur voor. Dat doet ze met een lening op
lange termijn. “Die oplossing was broodnodig, want meer dan de helft van de huurders zou anders in de problemen gekomen zijn.
Deze maatregel geeft onze ondernemers toch een beetje extra zuurstof”, besluit ons Brugs parlementslid.

Red Guido Gezelle

Gezondheid gaat voor

Het Gezellemuseum sluit voorgoed zijn
deuren. Het is niet meer rendabel. Het
gebrek aan bezoekers is het trieste resultaat
van een jarenlang inspiratieloos beleid.
“Dit had nooit mogen gebeuren”, reageert
gemeenteraadslid en kunstliefhebber Martine
Bruggeman geschokt. “Er is veel te weinig
moeite gedaan om het leven en werk van een
uitzonderlijke taalkunstenaar levendig te
houden. We hopen dat de sluiting uitgesteld
wordt. Met een structurele en creatieve
oplossing kunnen we dit mooie pand alsnog
redden. Een Museum van de Brugse Literatuur zou bijvoorbeeld een passend eerbetoon
zijn aan onze beroemde Bruggeling.”

De coronacrisis bracht heel wat veranderingen
teweeg. Als tandarts en aanspreekpunt voor
zijn collega-zorgverleners, wordt gemeenteraadslid Dirk Barbier dagelijks met de impact
en de risico’s van het virus verbonden.
“Ik deel mijn kennis en ervaringen graag om
zowel onze inwoners als de partij te
ondersteunen. Een welgemeend
dankjewel aan alle zorgverleners
en andere mensen die zich
tijdens de crisis mateloos ingezet
hebben.”
Dirk Barbier,
gemeenteraadslid

Nog even doorzetten

Verbod voor zwaar verkeer

De uitbraak van het coronavirus zorgde ook voor een sluiting van
het psychiatrisch ziekenhuis. Waar we in normale tijden het taboe
rond geestesziekten willen slopen, was nu ineens het omgekeerde
principe van toepassing: alles en iedereen werd afgesloten van de
buitenwereld.

Voortaan is alle zwaar verkeer, dat zijn voertuigen
zwaarder dan 3,5 ton, verboden in de Bossuytlaan/
Vossensteert in Assebroek. Daarmee gaat het stadsbestuur in op het herhaalde pleidooi van N-VAfractievoorzitter Geert Van Tieghem.

Geen bezoek, geen uitstapjes, niet meer samen eten of drinken in de
cafetaria. Groepstherapie en sociale contacten werden tot het noodzakelijke minimum beperkt. Dat zorgde bij veel patiënten voor meer
klachten en sociaal isolement. Ook mijn eigen dagelijkse sessies
met patiënten, over een gezonde voeding- en levensstijl, werden
onderbroken. Uitsluitend consultaties als diëtiste mochten
plaatsvinden.
Sinds enkele weken mogen onze patiënten eindelijk weer bezoekers
ontvangen, onder strenge voorwaarden. De tafels staan ver uit elkaar
en een knuffel of ander fysiek contact blijft verboden. Het bezoek
wordt beperkt tot 30 minuten per persoon. Na een grondige
desinfectie staan de stoelen klaar voor andere mensen.
Hopelijk wordt alles snel terug normaal. Als we met z’n allen
nog even doorzetten, dan komt het vast wel goed.
Aagje Merlevede
Bestuurslid en Lid van het Bijzonder
Comité van Sociale Dienstverlening

brugge@n-va.be

“Deze maatregel zal de
verkeersveiligheid verhogen.
Zowel in de
straten als in
de onmiddellijke buurt met
scholen en een
zwembad.”
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Nieuwe overdekte
fietsenstalling aan station
Aan het Sint-Pietersstation staat sinds kort een overdekte
fietsenstalling. De realisatie kwam er na
aandringen van gemeenteraadslid
Pol Van Den Driessche.

Het stadsbestuur en de volledige gemeenteraad keurden de
aanvraag gelukkig af.

Geen woningen in de
Sint-Trudostraat
Al ten tijde van de Volksunie stonden we op de barricaden
om de Assebroekse Meersen te vrijwaren. Ook nu weer was
de N-VA, meer bepaald Geert Van Tieghem, de eerste om zich
te verzetten tegen de aanvraag van een projectontwikkelaar
om 91 woningen te bouwen op de weidegronden tussen de
Sint-Trudostraat en de Steenbrugse bosjes. “Stop de betonnering van dit prachtige natuurgebied”, betoogde Geert.

“Hopelijk maakt het stadsbestuur het station ook
toegankelijker voor mensen die moeilijk te been zijn en
de trap niet kunnen nemen.”

Nieuwe impulsen voor Brugse economie
De coronacrisis dreigt voor een sociaal en economisch bloedbad te zorgen. Daarom pakte
gemeenteraadslid Nele Caus begin april uit met een tienpuntenplan. Dat plan bevat concrete
voorstellen ter ondersteuning van alle Bruggelingen tijdens en na de gezondheidscrisis.
N-VA Brugge liet de afgelopen weken meermaals van zich horen. “Onze economische motoren pruttelen
stevig of zijn zelfs al stilgevallen”, waarschuwt onderneemster Nele Caus. “De openbare ruimte moet
maximaal benut worden zodat Bruggelingen en toeristen kunnen genieten van een prachtige zomer.”
Nele dwong het Brugse stadsbestuur ook om de belangen van marktkramers, jongeren en studenten op
te nemen in het zogenaamde relanceplan. “We moeten er alles aan doen om de Brugse economie te laten
heropleven”, beklemtoont ze.

Neem contact met ons op
Wilt u een mandataris of bestuurslid van N-VA
Brugge contacteren? Dat kan heel eenvoudig via
mail. Tik de voornaam en familienaam in van wie
je wilt bereiken, met een punt ertussen. Gevolgd
door @n-va.be. Tot snel!
• Ons parlementslid?
maaike.devreese@n-va.be
• Onze fractievoorzitter?
geert.vantieghem@n-va.be

Jong of iets ouder? Kom ons vervoegen!
Denk jij ook graag onafhankelijk en out of the box? Ben je jong en gemotiveerd? Dan verwelkomen de Brugse N-VA-jongeren jou graag op hun drink
op 4 juli. Maak kennis met gelijkgestemden en ontmoet misschien ook een
paar oudere rotten in het vak. Indien interesse, stuur dan een mailtje naar
ilse.coopman@n-va.be.
Ook onze senioren, verenigd in de ‘Denktank 60+’, blijven actief. Zelfs
in coronatijden lieten ze van zich horen met leuke voorstellen. Straks
organiseren ze een cantus, een gespreksavond over erfbelastingen en
een etentje.
Sluit je je graag aan? Mail naar eric.lagrou@n-va.be.

www.n-va.be/brugge

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

