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Gastspreker Carl Devos op 27 november (p.3)Stop de bouwwoede in Assebroek (p.2)

Hernieuwde energie
Ik ben trots op onze bestuursploeg die er weer vol-
ledig voor gaat. Trots op onze gemeenteraadsfractie 
die zich op het betere oppositiewerk smijt. Trots op 
onze ‘Denktank 60+’ die volop mee op nieuwe ideeën 
en insteken broedt en ons voedt. Ook Jong N-VA 
staat klaar voor een sterk nieuw politiek werkjaar.

Bijzonder trots ook om de nieuwe voorzitter te zijn 
van N-VA Brugge. Ongelofelijk dankbaar voor het 
vertrouwen dat ik van ons bestuur kreeg. Met aan 
mijn zijde kersvers ondervoorzitter Mathias Neyt 
hebben we als ploeg hernieuwde energie. Want  
energiek, gedreven en gemotiveerd: dat is Mathias ten 
voeten uit. Als productieverantwoordelijke in een 
groot staalbedrijf weet hij een groep te begeesteren. 
Samen met onze ploeg gaan we er dus tegenaan. 

We staan voor enorme politieke, sociale en econo-
mische uitdagingen in Brugge. Een toeristische stad 
als Brugge wordt door corona dubbel zo hard  
getroffen. Als grootste Brugse oppositiepartij is 
er een zeer belangrijke taak voor ons weggelegd. 

Samen met onze gedegen gemeenteraadsleden zijn we 
kritisch en scherp wanneer het nodig is. Tegelijk zullen 
we constructieve ideeën en oplossingen naar voor blijven 
schuiven, en de meerderheid proberen te overtuigen 
zodat ze ook effectief worden gerealiseerd.

Brexit voorbereiden
Verder stevenen we af op de bedreigingen van een  
nakende ‘harde’ brexit, zeker voor onze Zeebrugse haven 
en de bedrijven die ermee verbonden zijn. We moeten 
onze bedrijven volledig voorbereiden op dat scenario. 
Onze haven en export moeten weer, groeien en bloeien. 
Daarvoor moeten we kordaat de transmigratieproblema-
tiek aanpakken. We gaan de stad ook motiveren om te 
blijven investeren in projecten om onze Brugse horeca, 
evenementen en het toerisme te doen heropleven. 

Als brede Vlaams-nationale volkspartij zijn we  
bekommerd om elke Bruggeling. Je mag erop rekenen 
dat we alles doen om onze geliefde stad weer bruisend en 
levendig te maken. De schoonste stad van Vlaanderen 
willen wij weer laten schitteren, hier en tot ver buiten de 
landsgrenzen.

De zomer ligt achter ons. Herfst. 
Lange wandelingen door de 
verdroogde gekleurde bladeren 
in het bos, genieten van elk 
zonnestraaltje dat even door de 
wolken piept. Na een moeilijk 
periode door de lockdown, 
corona en het verlies van onze 
ondervoorzitter, staan we  
veerkrachtig weer recht. Trots. 

Ons kersvers  voorzittersduo:   Maaike en 
Mathias

Veerkrachtig en trots

Maaike De Vreese, voorzitter.
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Stop de bouwwoede in Assebroek
Hoewel het vandaag al de meest dichtstbevolkte gemeente van West-Vlaanderen is, 
willen bouwpromotoren toch nog nieuwe verkavelingen neerpoten in Assebroek. 
“We maken ons grote zorgen”, stelt fractievoorzitter Geert Van Tieghem.

Concreet zouden er nieuwe woningen 
komen in Klein Appelmoes, de Mispelaar, 
de Maalderij aan de andere kant van de 
Sint-Trudostraat. “Onze schaarse stukjes 
natuur worden alsmaar meer bedreigd.  
De extreme bouwwoede heeft ook negatieve 
gevolgen voor de waterhuishouding,  
mobiliteit en verkeersveiligheid”, weet 
Geert.  
 
Ook raadslid Pol Van Den Driessche is 
duidelijk: “De betonnering van Assebroek 
moet stoppen.” 

N-VA Brugge is dan ook bijzonder  
verheugd dat de Raad van State het gebied 
Klein Appelmoes definitief van bebou-
wing heeft gevrijwaard. De jarenlange  
acties – die al dateren van in de jaren  
70 met de Volksunie – leverden dus een 
positief resultaat op.

Het dossier van de Mispelaar/Minnaert-
straat wordt beheerd door Vivendo. Dat  
is de huisvestingsmaatschappij waarvan  
de Brugse burgemeester voorzitter is.  
“Dat is alsof een particulier of bedrijfs- 

leider een goedkeuring moet geven voor 
zijn eigen bouwproject”, merkt Pol op.

Honderd West-Vlaamse bedrijfsbezoeken
Samen met haar collega-volksvertegenwoordiger Axel Ronse ging onze Brugse  
voorzitter Maaike De Vreese de uitdaging aan om maar liefst 100 West-Vlaamse 
bedrijven te bezoeken. Samen willen ze de noden en ambities van onze bedrijven zo 
goed mogelijk kennen om hun belangen te verdedigen in de Vlaamse Regering.  
Onlangs waren ze te gast bij het Brugse maatwerkbedrijf Footstep.

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

Maak van Minnewater het  
‘Huis van de Bruggeling’

Over twee jaar komt het woonzorgcentrum Minnewater leeg te staan, 
de bewoners verhuizen naar een nieuw complex aan de Sint-Pieters-
plas. Het stadsbestuur heeft nog geen idee wat er met het enorme 
gebouw zal gebeuren. De N-VA stelt voor om de locatie te gebruiken 
voor het ‘Huis van de Bruggeling’.

“De huurprijs van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’ loopt jaarlijks 
op tot 800.000 euro”, stelt raadslid Dirk Barbier. “Dat is een pak geld 
voor een gebouw waarover niemand eigenlijk tevreden is. Het  
Minnewater biedt veel meer mogelijkheden en heeft een perfecte  
ligging, vlakbij het historische centrum.”

Professor Carl Devos over  
de stand van het land
De Jong N-VA’ers van het arrondissement Brugge- 
Torhout-Oostende organiseren op vrijdagavond  
27 november een lezing met politicoloog Carl  
Devos. Hij geeft zijn wetenschappelijke en  
ongezouten mening over de politieke stand van 
het land. Nadien beantwoordt hij met plezier ook 
vragen van aanwezigen.

U kunt erbij zijn, maar dan moet u zich wel vooraf 
inschrijven. Er is plaats tot zolang er coronaveilige 
zitplaatsen zijn. Stuur een mailtje naar onze  
jongerenvoorzitster ilse.coopman@n-va.be met 
de vermelding van uw naam en het aantal  
personen (1 inschrijving = 1 bubbel).

• Datum? Vrijdag 27 november 2020
• Uur? 19.30u
•  Locatie? Gemeenschapshuis,  

Moerkerksesteenweg 190,  
8310 Sint-Kruis
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Brugs spaarpotje is bijna leeg

Fractievoorzitter Geert Van Tieghem wijst op de negatieve evolutie van de stadsfinanciën.  
“In 2013 hadden we een spaarpot van 102 miljoen euro. In 2025 zal daarvan nog amper 1,7 
miljoen euro overblijven. Tegelijkertijd is de stadsschuld gestegen tot 153 miljoen euro.  
Daar moeten we dan nog de schulden van de welzijnsverenigingen bijtellen, ook goed voor  
ongeveer 150 miljoen euro. Meer dan ooit pleit ik voor financiële waakzaamheid en  
realisme”, aldus Geert Van Tieghem.

Brugge  
in ’t kort

Meer openbare toiletten

Er is dringend nood aan meer openbare toiletten,  
zeker voor dames, ouderen en mensen met een  
beperking. Toch slaagde niemand van het schepencollege 
erin om op onze vraag te antwoorden. Onbegrijpelijk. Al drie musea gesloten 

De Brugse schepen van Cultuur dreigt de geschiedenis in te gaan als 
de beleidsman die musea sluit. Nadat eerder al het Gentpoortmuseum 
en het Gezellemuseum op slot gingen, is nu het Archeologiemuseum 
aan de beurt. “Een onverstandige beslissing, zeker op een ogenblik 
dat Brugge zijn troefkaarten als cultuur- en museumstad net moet 
uitspelen”, geeft raadslid Pol Van Den Driessche aan.

Illegale  
transmigranten  
ontmoedigen

Raadslid Nele Caus blijft 
aandringen op een kordate 
aanpak van de illegale 
transmigratie in en vanuit 
Zeebrugge. “We moeten 
mensensmokkelaars 
duidelijk maken dat we hun 
gruwelijke handel willen 
stoppen. Het plaatsen van 
meer camera’s is verstan-
dig en nodig. Zowel de 
strandwijk als het dorp van 
Zeebrugge moeten veilig en 
leefbaar blijven. Veiligheid is 
en blijft een basisrecht.”

Tentoonstelling Hans Memling

Het museum van het Sint-Janshospitaal wordt ver-
nieuwd en dat vindt de N-VA een goede zaak. Raadslid 
Martine Bruggeman lanceert meteen een voorstel. “We 
moeten de heropening koppelen aan een luisterrijke en 
internationaal verrassende tentoonstelling rond Hans 
Memling. In 2024 is het precies 530 jaar geleden dat 
onze topschilder overleed, in Brugge. Het museum 
beschikt over zeven unieke werken van de kunstenaar, 
geen enkel museum doet beter.” De cultuurschepen 
heeft aangegeven dat hij de suggestie wil onderzoeken.

Opletten met windturbines

De aanvraag voor de bouw van een hoge windturbine 
in de Vagevuurwijk in Zuienkerke is ingetrokken. Dat 
gebeurde na protest van buurtbewoners, die wezen 
op de grote hinder van de constructie. Raadslid Dirk 
Barbier trad die bezorgdheid bij. Met succes dus.

Brugge moet leven!

Onze toeristische en kunststad 
Brugge wordt ongemeen hard 
getroffen door de coronacrisis. We 
zullen creatief en veerkrachtig uit 
de hoek moeten komen om deze 
storm te overleven. Raadslid Nele 
Caus hekelt de lakse en passieve 
houding van het stadsbestuur.

“We hebben nood aan verrassende 
ideeën, een gedurfde aanpak en 
ambitie. Laten we Brugge op de 
kaart zetten door kleinschalige 
en coronaveilige evenementen te 
organiseren en niet te wachten tot 
de jaarlijkse kerstperiode. Weg met 
‘Bruges la morte’, durf en leef!”

Geert Van Tieghem
Fractievoorzitter

Nele Caus
Raadslid

Pol Van Den 
Driessche
Raadslid

Martine Bruggeman
Raadslid
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Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


