
Beste Bruggeling,

Het zonnetje schijnt, de cafés zijn open, de terrassen zitten vol. Ruim 
de helft van de volwassenen en meer dan 90 procent van de risico-
patiënten ontvingen reeds hun eerste prik. Eindelijk krijgt ons zorg-
systeem hierdoor wat ademruimte. We hebben een moeilijke periode 
achter de rug, maar nu kijken we hoopvol naar de toekomst: vrijheid! 

Die vrijheid hebben zeker onze jongeren enorm gemist. Ellenlange 
maanden van digitale lessen, en vergaderingen op afstand. Toen 
het begon te beteren volgden de blokperiode en de examens! Onze 
 jongeren onder leiding van voorzitster Ilse Coopman zijn er volledig 
klaar mee en schieten uit de startblokken om zowel gezellige, 
intellectueel als politiek uitdagende activiteiten te organiseren.

Ook onze “Denktank 60+” zuigt zich vol met nieuwe energie en 
bruist opnieuw van de creatieve ideeën. Ze vliegen er onder het 

voorzitterschap van Eric Lagrou, opnieuw in. Hun originele “Guido 
Gezelle wandeling” is meer dan de moeite waard. Een andere manier 
om Brugge nog beter te leren kennen. Want Brugge is prachtig, ook 
zijn minder gekende plekjes. 

Van onze jongeren tot senioren, de hernieuwde vrijheid doet ons 
 popelen om jullie opnieuw te ontmoeten. We inspireren jullie graag 
met nieuwe ideeën, horen en voelen graag wat er bij jullie leeft. 
 Kortom digitaal is niet hetzelfde, we hebben jullie gemist!

Zet alvast met stip 10 juli in jullie agenda, want dan vieren we in 
 Brugge onze Vlaamse feestdag met een Vlaams vat!
Want: We’n Brugge in ons erte, Vlaming in hart en ziel! 

Maaike De Vreese
Voorzitter N-VA Brugge 
Vlaams volksvertegenwoordiger en senator

Ben je geïnteresseerd in de werking of wil je lid worden van onze “Denktank 60+”, stuur een mailtje naar eric.lagrou@n-va.be.
Examens achter de rug en goesting om ook politiek je eerste stappen te zetten? Contacteer onze jongerenvoorzitster ilse.coopman@n-va.be.

N-VA-raadsleden zijn de actiefste
Dat blijkt uit een onderzoek door de stadsadministratie. Geert Van Tieghem, Nele Caus, Dirk Barbier, Martine Bruggeman en Pol 
Van Den Driessche hielden samen maar liefst 140 tussenkomsten en 22 interpellaties en zij stelden ook nog twee actuele vragen in 
2020.  Fractieleider Geert Van Tieghem is de absolute nummer 1 van de hele raad. “Onze raadsleden maken er een erezaak van om 
elk dossier grondig te bestuderen, kritische vragen te stellen en constructieve voorstellen te lanceren. Als afdelingsvoorzitter ben ik 
daarom enorm trots op onze ploeg”, glundert Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA-voorzitter Maaike De Vreese. 

Ilse Coopman, Maaike De Vreese en Eric Lagrou

Noteer zaterdagavond 11 september voor het eetfestijn van N-VA Brugge 
(Info volgt via onze sociale media)

Brugge
brugge@n-va.be N-VA Bruggewww.n-va.be/brugge

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 11 juni.
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Veiliger verkeer aan scholen 
“Verkeersveiligheid, zeker aan onze scholen, moet een 
absolute topprioriteit van het lokale beleid zijn”, stelt 
fractie leider Geert Van Tieghem. Vier jaar geleden al drong 
hij erop aan dat Brugge het ‘Charter werftransport’ zou on-
dertekenen. Het stadsbestuur wees toen dat voorstel af. Tot 
vorige maand, dan kreeg Geert eindelijk gelijk. Als 
de afspraken nu ook worden nageleefd, dan zullen 
de schoolomgevingen een stuk veiliger zijn. 

Pak toch die leegstand aan 
“Dit stadsbestuur onderneemt te weinig om de leegstand en de 
verwaarlozing van huizen en panden te verminderen. Dat leren 
we uit het antwoord op de gerichte vragen die Geert Van Tieghem 
stelde. Vandaag staan er 213 woningen in het leegstandsregister 
en amper 13 in het verwaarlozingsregister. “Dat komt omdat men 
slechts 1 voltijds equivalent inzet (0,2 voor controles ter plaatse en 
0,8 voor administratie). Dit moet daadkrach-
tiger worden aangepakt en pas dan zullen 
de resultaten volgen”, stelt Geert. Volgens 
onze info zouden in Brugge meer dan 5 400 
panden in aanmerking komen voor een 
leegstandsonderzoek.

Geert Van Tieghem

Pieter Aspe verdient blijvend 
aandenken
Pieter Aspe was niet enkel een Bruggeling in hart en nieren. In 
de boeken van Vlaanderens meest gelezen en vertaalde auteur en 
in de tv-serie Aspe liet hij Brugge van haar schoonste kant zien. 
Zijn meeslepende thrillers worden door vele honderdduizenden 
mensen gesmaakt. Toch heeft de Stad Brugge Pieter Aspe bij leven 
nooit geëerd, enkel de Stichting Witteryck (Het Vlaamse Kruis) 
deed dat. 

“Het is tijd om dit goed te maken en, zij het postuum, Pieter 
Aspe de waardering te geven die hij verdient onder de vorm van 
een blijvend aandenken”, stelt Martine Bruggeman voor. “Een 
gedenkplaat aan De Vette Vispoort bijvoorbeeld, waar Pierre/
Pieter werd geboren en die de thuisbasis van zijn hoofdpersona-
ge commissaris Van In werd. Ook een beeld in de tuin van café 
Vlissinghe of nabij de Estaminet zou passend zijn.”

Respect voor onze stadsgidsen 
 “Onze gediplomeerde stadsgidsen zijn echte ambassadeurs van de 
stad en verdienen erkenning en waardering”, stelde het stadsbe-
stuur in 2020. Maar blijkbaar krijgen onze ambassadeurs toch niet 
het respect dat ze verdienen. Ze zijn immers niet langer welkom 
in de Brugse musea, want die zullen nu zelf een eigen gidsenteam 
samenstellen. Iedereen, ook wie nooit een gidsenopleiding volgde, 
mag voortaan museumbezoekers rondleiden. Dit is een ongezie-
ne aanfluiting van de gidsenopleiding en getuigt van een totaal 
gebrek aan waardering voor de gidsen die een driejarige opleiding 
volgden.  “Wij vinden het evident dat de gidsen voor de pool gese-
lecteerd worden uit de groep van de 450 gediplomeerde gidsen van 
de erkende gidsenverenigingen. Dit zou van respect getuigen voor 
onze Brugse stadsgidsen”, reageert raadslid Martine Bruggeman 
scherp.

Geef nieuwe handelszaken een Nederlandse naam
N-VA-raadslid Martine Bruggeman ijvert al jaren voor meer Nederlands in de Brugse communicatie. Het zou ook mooi zijn indien 
meer nieuwe handels- en horecazaken voor een Nederlandse naam kiezen. Burgemeester Frank Van Acker beloonde destijds deze 
ondernemingen met een subsidie, met succes. “Waarom doen we dat niet opnieuw? Authenticiteit betekent altijd een meerwaarde”.

Brandweerkazerne toch in 
Dirk Martensstraat 
De nieuwe brandweerkazerne komt in de Dirk Martens-
straat. “Een perfecte ligging, waarbij elke plaats in Brugge 
binnen de 12 minuten kan gehaald worden”, stelt raadslid 
Dirk Barbier. “Weliswaar op voorwaarde dat de brandweer-
voertuigen en ambulances snel kunnen uitrukken via de 
Bevrijdingstraat. Dat vergt een aanpassing van het mobili-
teitsplan . Het zal ook nodig zijn de mensen te sensibiliseren 
voor het naleven van een reddingstrook bij file of stilstaand 
verkeer.” 

Het N-VA-raadslid oppert tegelijk het 
idee om te onderzoeken of de huidige 
hoofdpost in Dudzele misschien een 
oplossing kan bieden aan Cercle Brugge 
in de zoektocht naar een bouwplaats 
voor een nieuw stadion. 

Dirk Barbier

Door de nog geldende coronamaatregelen kunnen geen 
grootse manifestaties worden georganiseerd in het weekend 
van onze Vlaamse feestdag. Wel vindt op zaterdagavond 10 
juli om 20 uur een ingekorte plechtigheid plaats met aan-
sluitend de bloemenhulde aan het standbeeld van Breydel 
en De Coninck op de Markt. De burgemeester en 11 juliko-
mitee-voorzitter Pol Van Den Driessche houden een korte 
toespraak. Ook de Gulden Spoor voor Culturele Verdienste 
én de Goeiendagprijs voor de mooiste Nederlandse naam van 
een nieuwe Brugse zaak worden uitgereikt. Na afloop slaat 
Vlaams parlementslid Maaike De Vreese een Vlaams vat 
aan in Pergola, Meestraat 6. Ook u bent welkom, zittend 
aan een tafeltje. 

Vergeet in dat weekend ook niet de leeuwenvlag uit te hangen.

Vier en vlag mee op 
Vlaamse Feestdag

Dirk Barbier

brugge@n-va.be
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Geen zomerbars
Raadslid Nele Caus vond het voorstel van het 
stadsbestuur om drie zomerbars neer te poten 
in parken een fout signaal én een pijnlijke klap 
in het gezicht van de zwaar getroffen Brugse ho-
reca. Zij kreeg gelijk door de feiten: geen enkele 
kandidaat daagde op. “Hopelijk beseft men nu 
dat het tijd is om de lokale handelaars ruimte 
te geven en geen bijkomende concurrentie te 
organiseren.”

Transmigrantenproblemen 
blijven aanhouden

De problemen met illegale transmigranten in 
en rond Zeebrugge blijven maar duren. Met de 
bedoeling de mensensmokkelaars te ontraden 
lanceerde raadslid Nele Caus het voorstel van de 
“VIP-patrouilles”. VIP staat hier voor Very Irrita-
ting Police, waarbij de politie illegale migranten tot 
vervelens toe aanspreekt, hun papieren controleert 
en hen op te pakken met het oog op terugkeer. Zo 
vaak als nodig is. “We moeten er alles aan doen om 
mensensmokkelaars een halt toe te roepen, hun 
verdienmodel kapot te maken en zo duidelijk te 
maken dat Zeebrugge niet meer dé ‘hot spot’ is.”

“Elke melding van overlast, geweld, intimidatie, 
enz wordt meteen en kordaat vervolgd. Dat vereist 
dat de politie permanent en zeer zichtbaar aanwe-
zig is in het straatbeeld.” Pas dan kan de rust in 
Zeebrugge dorp en aan de strandwijk terugkeren.

Brugge moet gezellig, plezierig én 
veilig blijven 
Wij houden van feesten en zingen en plezier maken, zeker na de akelige 
coronatijd die nu bijna achter ons ligt. We hebben elkaar en het goede 
leven zo erg gemist. Maar dat kan niet betekenen dat alles toegelaten is. 

Zo liep de toestand in het 
Minnewaterpark en in het 
Baron Ruzettepark de voor-
bije weken echt uit de hand: 
geluidsoverlast, sluikstorten, 
drankmisbruik, drugshandel 
en zelfs geweld tegen mensen 
en hun eigendommen. Raads-
lid Pol Van Den Driessche 
drong er bij de burgemeester 
op aan om doortastend op te 
treden tegen de amokmakers. 
Als hoofd van de politie kan 
hij dat doen. Zijn antwoord in 
de gemeenteraad was flauw en overtuigde niemand, ook niet alle leden 
van de meerderheidspartijen.

We hebben een burgemeester ‘met ballen’ nodig in dit soort situaties. 
Want we willen de mooiste stad van Vlaanderen gezellig, plezant en veilig 
houden.

Carl Devos komt het uitleggen
Jong N-VA Brugge (Torhout, Oostkust) ontvangt professor Carl 
Devos voor een zondags aperitiefgesprek over de meest prangende 
politieke kwesties. Vlaanderens bekendste politicoloog geeft zijn me-
ning over de politieke toestand en hij beantwoordt ook uw vragen. 
We sluiten af met een fris aperitief. 

Zondag 26 september om 11 uur in het Gemeenschapshuis, Moer-
kerkse Steenweg 190 in Sint-Kruis.

Jongeren (-25) komen er gratis in, anderen betalen 5 euro. 
Vooraf inschrijven bij ilse.coopman@n-va.be

N-VA Brugge steunt voluit het voorstel om het liedje ‘k En 
Brugge in m’n herte van Benny Scott tot het Brugse volkslied te 
verheffen. Onze vijf raadsleden mét hun ambtslint, ons parle-
mentslid Maaike De Vreese en enkele bestuursleden maakten 
dat duidelijk tijdens een kort gelegenheidsoptreden aan het 
standbeeld van Breydel en De Coninck op de Markt. Ze werden 
begeleid door accordeonist Robert De Ketelaere, die jarenlang 
samen met Benny optrad.

U kunt dat verrassende optreden bekijken en beluisteren op kw.be

www.n-va.be/brugge
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Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen. 

2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.

3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.

4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.

5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.

6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.

7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.

8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.

De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die 
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA. 

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?
Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.

Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA 
volgens Bart De Wever

014229


