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N-VA Brugge

Beste Bruggeling,
Na een zomer vol zalige zomerbars, maar met iets te weinig zon,
is het politieke jaar opnieuw volop uit de startblokken geschoten.
We konden jullie opnieuw met veel plezier ontmoeten op ons
Vlaams eetfestijn in Zeebrugge. Het WK wielrennen in Brugge
lieten we geel kleuren. En Jong N-VA Brugge zorgde voor een
boeiende zitting met professor politicologie Carl Devos. We zitten
nog boordevol plannen voor nieuwe evenementen, waar we
hopen jullie te ontmoeten.
Ook onze gemeenteraadsleden hebben niet stilgezeten en zijn
er opnieuw ingevlogen om jullie belangen te verdedigen. Van de
begroting tot het promoten van een ‘slimme stad’, geen thema
gingen we op de voorbije gemeenteraden uit de weg. En op die
weg gaan we verder. Oppositie voeren dat is nieuwe ideeën aandragen, het debat aanzwengelen, kritisch zijn waar nodig en op
dezelfde nagel blijven kloppen om je doel te bereiken. Constructief, maar ook bijzonder hardnekkig en koppig.
Onze gemeenteraadsleden zijn enthousiast en gemotiveerd om
alle dossiers met de nodige expertise en kennis met hand en tand
te verdedigen. Maar politiek is ook teamwerk. Onze ganse ploeg

bestuursleden en netwerk van experten denken mee en reiken
schitterende ideeën aan.
Het typeert ons team van N-VA Brugge: aanspreekbaar,
bereikbaar en een goed luisterend oor voor ideeën en
problemen over en binnen onze stad.
Aarzel dus niet om ons te
contacteren: brugge@n-va.be
We zijn bijzonder dankbaar voor
de input die we krijgen van elke
betrokken Bruggeling.
Samen voor Brugge!

Maaike De Vreese
Voorzitter N-VA Brugge
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Welkom op onze activiteiten
• Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 29 januari om 18 uur in de zaal van de Xaverianen (Xaverianenstraat 3, Sint-Michiels).
Verwelkoming door Vlaams Parlementslid en afdelingsvoorzitter Maaike De Vreese, nieuwsjaarsboodschap door Kamerlid
en nationaal N-VA-ondervoorzitter Valerie Van Peel. Gevolgd door een feestelijke receptie. Leden én sympathisanten welkom.
Graag uw komst melden door een mailtje te sturen naar onze secretaris ilse.coopman@n-va.be
• Lezing professor Lieven Annemans op dinsdag 15 februari 2022 om 19.30 uur in zaal Sparrenhof (Dries 4, Assebroek).
Inleiding door gemeenteraadslid Dirk Barbier. Professor Annemans, gespecialiseerd in gezondheidseconomie aan de UGent
en de VUBrussel, spreekt over gezondheid en geluk. Daarna volgt een vragenronde.
• Levensloop in het weekend van 23 en 24 april 2022. N-VA Brugge zal actief meehelpen aan deze prachtige organisatie.
In een volgende uitgave verneemt u hier meer over. Wilt u ook meewerken, stuur dan mail naar onze organisatieverantwoordelijke
aagje.merlevede@n-va.be.

Vanuit de oppositie b
Ook al maakt de Brugse N-VA geen deel uit van
het schepencollege, toch slagen wij erin stevig onze
stempel te drukken op het stedelijke beleid. Tientallen voorstellen werden – soms geheel, soms gedeeltelijk – overgenomen door het zittende stadsbestuur.
Onze fractieleider Geert Van Tieghem verwoordt het
plastisch: “Dit bestuur haalt vaak de mosterd bij ons,
de gele mosterd dus”. We lijsten voor u enkele van
onze punten op, want die vergeten de burgemeester
en schepenen meestal als zij uitpakken met realisaties
die in N-VA-inkt gedoopt zijn. Tientallen ‘gele’ voorstellen werden overgenomen door het stadsbestuur.

De Brugse N-VA-raadsleden: Aagje Merlevede (Bijzonder Comité
Sociale Dienst), fractievoorzitter Geert Van Tieghem, Martine Bruggeman,
Dirk Barbier, Nele Caus en Pol Van Den Driessche (raadsleden).

Cultuur
• Het nieuwe museum ‘Brusk’
komt er en wel op de juiste
plaats, aansluitend dus bij het
Groeningemuseum. Vlaams
minister van Cultuur Jan
Jambon tekent voor ruim 27
miljoen subsidies (60 % van de
kostprijs).
• De verhuizing van het Sint-Andreasinstituut naar de
Jacobinessenstraat wordt op onze vraag met een jaar uitgesteld,
om de last voor leerlingen, leerkrachten en ouders te beperken.
De aanpalende, totaal verloederde Magdalenakapel in de Nieuwe
Gentweg wordt helemaal gerestaureerd en zal door de leerlingen
en sporters kunnen worden gebruikt (ook na de schooluren).
• ‘Brugge Bloemenstad’, daar ijveren
we al voor sinds de jaren 80. Dat is
nu zo. Een goede zaak dus, met de
waarschuwing niet te overdrijven …
• De Ryelandtzaal (Ezelstraat) blijft
bestaan als oefen- en concertzaal
voor musici.
• Jonge kunstenaars krijgen in sommige gebouwen meer expositieruimte.
Het kan nog beter!
• Uitbreiding van de openingsuren van onze musea, ook met
nocturnes. Zo kan je nu en dan van boven op het Belfort de
zonsondergang over Brugge beleven.
• Het verkommerde prieeltje in de Hof van Arents ziet er straks
weer netjes gerestaureerd en stralend uit.
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Goed bestuur
• De stadskas zal minder moeten
uitgeven na de door ons gevraagde doorlichting van de verzekeringsportefeuille van Brugge.
• Betere en wettelijk correcte berekening van de fietsvergoeding
aan het stadspersoneel. De hele
loonberekeningssoftware is nu
ook uniform.
• De aanvraag en toegang tot
stedelijke subsidies kan voortaan
makkelijker via de website van de
stad. Bovendien gaat men nauwer
toezien op de besteding van de
ontvangen subsidies.
• De door ons lang gevraagde
‘citymanager’ is aan de slag. Zij
moet de economische aantrekkingskracht
van Brugge
promoten
door onze
handels- en
culturele
troeven te
bundelen.
• Mensen met een beperking
kunnen ook in Brugge gebruik
maken van de EDC-kaart.
• De eerste stappen om van Brugge
een ‘slimme’ stad (Smart City) te
maken, zijn gezet. Door de inzet
van de nieuwste technologieën
kan ons leven en samenleven fors
verbeteren.

bepaalt de N-VA mee het beleid in Brugge
Handel en vrije tijd
• De wekelijkse Woensdagmarkt vindt weer plaats in het hart van de
stad: op de Markt en soms eens op de Burg.
• Stijlvolle terrassen mogen het hele jaar door.
• Dit jaar geen door de stad gesubsidieerde
zomerbars.
• Meer ‘Shop & Go’-parkeerplaatsen in de winkelstraten (jammer genoeg nog niet met sensoren).
• Uitbreiding van de kerstmarkt naar ’t Zand.
• Drinkfonteintjes op verscheidene plaatsen in de
binnenstad spuiten heerlijk drinkwater op hete
dagen.
• Aan het Sint-Pietersstation kan je je fiets veilig en droog stallen.

Sport
• Privézwemlessen blijven mogelijk in
de zwembaden Guilini en Interbad.
• De Ronde van Vlaanderen start, om de
twee jaar, weer in Brugge.
• De Brugse hockeyclub heeft meer
speelmogelijkheden, de Brugse
rugbyclub zit in een nieuw clubhuis.
• De duurzame ijspiste op het Minnewaterpark maakt de kersttijd in
Brugge nog gezelliger.

Veiligere straten en parken
• Er is meer politiecontrole in de parken en op
de Vesten.
• Verbod op het gebruik van lachgas als
bedwelmend middel.
• Door de ondertekening van
het ‘Charter
Werftransport’
maken we het
verkeer aan Brugse
schoolpoorten
veiliger.
• Geen zwaar verkeer meer in de Bossuytlaan.
• Bij de bouw van de nieuwe brandweerkazerne
in de Dirk Martensstraat (Blauwe Toren) zal
nauw worden gelet op de snelheid van interventies en de gevolgen voor de mobiliteit.
• Invoering van ‘werkstraffen’ voor sluikstorters en andere personen die bewust overlast
veroorzaken.
• ‘Vierkant Groen’, waarbij fietsers en
voetgangers als eerste een gevaarlijk kruispunt
mogen oversteken, was een hoofdpunt in ons
verkiezingsprogramma. Het eerste is er, aan
de Scheepdsdalelaan/Leopold II-laan.
We dringen aan op meer.

Leefbare, propere stad
• Redding van het
groengebied ‘Klein
Appelmoes’ en een
deel van de weiden
palend aan de Sint-Trudostraat. We blijven ons ook verzetten
tegen de bouw van
appartementen en
woningen in het waterrijke ‘signaalgebied’ aan de Mispelaar.
• Bescherming van de bomen in de Bisschopsdreef.
Aanplanting van
bomen rond speelpleintjes (meer
schaduw voor de
kindjes en hun
ouders) zoals in
Ten Boomgaarde.
Er komen meer
bomen in Male.
• Er komen meer laadpalen voor elektrische auto’s.
• Op geregelde tijden worden camera’s geplaatst aan
glascontainers om sluikstorten te ontmoedigen.
• Het aanbrengen van merktekens op glascontainers kunnen
slechtzienden dan weer helpen.
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De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

Met Jan Jambon,
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maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
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In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

014229

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu 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

