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N-VA Brugge

Maaike De Vreese,
voorzitter N-VA Brugge
Beste Bruggeling,
Al was het in beperkte kring en vanop afstand, toch konden jullie hopelijk genieten
van enkele mooie eindejaarsdagen. Met
het nieuwe jaar laten we ook de donkere
dagen van 2020 achter ons. Nog even
doorzetten en ons straks met voldoende
mensen laten vaccineren: dan is er echt
hoop. Hoop dat we straks onze geliefden
en vrienden opnieuw in onze armen mogen en kunnen sluiten.

Vlaamse Veerkracht
Wat brengt 2021? Eenmaal we de gezondheidscrisis het hoofd hebben geboden,
moeten we met zijn allen aan de slag om
onze economie en handel op te krikken.
Dat is nodig om onze welvaart te garanderen. Niet enkel de coronacrisis maar ook
de Brexit heeft een forse impact op onze

economie. Met het ambitieuze en gedurfde relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ van
de regering-Jambon willen we Vlaanderen
opnieuw naar de top van Europa duwen.
Dat zal ons lukken. Ik geloof in de noeste
doorzettingskracht van de Vlamingen,
van de Bruggelingen.

onder de riem. We werkten mee aan de
‘Warmste week’: bestuursleden, vrienden
en familie gaven bloed en plasma Hopelijk
inspireert dat andere mensen om dat ook
te gaan doen. Een prikje om een mensenleven te redden: doén!

Hartverwarmend

Intussen werkten de N-VA-ministers
stevig mee aan het knappe Vlaamse
akkoord dat het zorgpersoneel een betere
verloning geeft én meer handen aan het
bed voorziet.

Naast veel zorgen, verdriet en eenzaamheid heeft deze crisis tegelijk het mooie
in ons naar boven gehaald. Het blijft
hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers zich inzetten en hoeveel prachtige initiatieven er werden genomen om
elkaar doorheen deze moeilijke periode te
helpen.
Ook N-VA Brugge straalt warmte uit. Met
onze kaarsjesactie staken we de zorgverleners en de zorgbehoevenden een hart

Betere verloning zorgpersoneel

Door wat we meemaakten het afgelopen
jaar, beseffen we nog meer dan anders wat
uiteindelijk het allerbelangrijkste blijft:
een goeie gezondheid en warme mensen
om je heen. In naam van de hele Brugse
N-VA-ploeg en uit de grond van mijn hart
wens ik jullie dat toe.

Guido Van In is niet meer
Brugge verliest met het heengaan van oud-senator en voormalig schepen Guido Van In een waar
monument. Hij richtte de Volksunie op in Brugge en verdedigde de Brugse belangen ook met
verve in Brussel. Guido was een Vlaams-nationalist met een groen hart. Zo lag hij, als verwoed
fietser en gebruiker van het openbaar vervoer, aan de basis van de ‘Trein-Tram-Busdagen’ en de
autoloze zondagen in steden. Deze sociaal bewogen en rechtlijnige politicus bleef zijn leven lang
trouw aan zijn Vlaamse idealen, tot hij op 90-jarige leeftijd stierf.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 december.
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Ruim zeven eeuwen lang zorg
Ter hoogte van de kapel en het
museum Onze-Lieve-Vrouw ter
Potterie en het woonzorgcentrum
worden al meer dan zeven eeuwen
lang mensen verzorgd.
N-VA Brugge wil alle hulpbehoevende en zieke mensen een hart
onder de riem steken en de zorgverstrekkers danken voor hun
prachtige werk, ook in moeilijke
tijden. Een groep bestuursleden
en mandatarissen vormde met
zeshonderd kaarsjes de zin: “Dank
u voor 750 jaar goede zorgen!”.
Het bleef niet bij deze warme
actie. Enkele dagen erna sloot de

Nieuwe brandweerkazerne,
waar?
Eerder al werd
beslist dat
Brugge nood
heeft aan een
nieuwe brandweerkazerne.

Vlaamse Regering onder leiding
van minister-president Jan Jambon een akkoord met de sector.
De zorgverstrekkers krijgen een
stevige loonsverhoging en er is
geld vrijgemaakt voor honderden
bijkomende medewerkers.

Groene speelplaatsen
Jong N-VA is enthousiast over het plan om
speelplaatsen van scholen te vergroenen.
“Dat scholen die daarvoor een subsidie
krijgen ook hun speelplaats buiten de
schooltijd moeten openstellen voor kinderen uit de buurt is positief”, zegt jongerenvoorzitster Ilse Coopman. Zij dringt er
tegelijk op aan dat alvast sommige speeltoestellen ook geschikt zouden zijn voor
kinderen met een beperking. “Dat zien we
vandaag nog te weinig.”

Voor raadslid Dirk Barbier moet die komen in de
Dirk Martensstraat: “Deze locatie zorgt ervoor dat
zowel Brugge, de deelgemeenten als de randgemeenten snel bediend kunnen worden in geval van nood.”
Op Dirks vraag wat met de oude
bandweerkazernes zal gebeuren,
antwoordde de burgemeester dat
die zullen worden verkocht, behalve de voorpost aan de Komvest.
Dirk Barbier

Geen genade voor
drugdealers

Pol Van Den Driessche
Ook in het ‘brave’ Brugge worden er
nogal wat drugs verhandeld en gebruikt, zo bleek tijdens de bespreking
in de gemeenteraad van het actieplan
tegen het gebruik van verdovende en

verslavende middelen. Daarbij gaat
terecht veel aandacht naar preventie
en naar hulp aan mensen die zichzelf
willen bevrijden van die spullen. Maar
voor de N-VA moet ook de repressie
worden opgevoerd tegen drugdealers,
zeker wanneer zij hun waar slijten aan
minderjarigen.
Raadslid Pol Van Den Driessche vernam dat het aantal jongeren dat drugs
krijgt aangeboden en gebruikt almaar
toeneemt. “We eisen zero tolerantie
en een keiharde aanpak van rekels
die drugs aan kinderen proberen te
slijten. Daartoe zijn ook meer gerichte
controles nodig, onder meer in het
Astridpark, waar zelfs spuiten nabij
het prachtige speelpleintje worden
achtergelaten.”

N-VA Brugge deed mee aan de Warmste Wee

brugge@n-va.be
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Geen picknicktafels,
wél muziek
Raadslid Nele Caus
wees op het foute
signaal dat het stadsbestuur gaf met de plaatsing van picknicktafels,
onder meer op het Walplein. Daarnaast hekelde ze de onduidelijkheid omtrent de regels
rond de afhaalmenu’s
(‘take away’). Beide
tussenkomsten hadden
succes: dezelfde dag
werden de picknicktafels nog verwijderd

en kort daarna schiep
een burgemeestersbesluit duidelijkheid. Nele
kreeg ook bijval toen ze
voorstelde om tijdens
de kerstperiode toch
muziek te laten horen
in de winkelstraten.

Parking Guido Gezelle
Raadslid Martine Bruggeman stelt voor om de nieuwe parking onder het
Albertpark een naam te geven die Brugge als cultuurstad op de kaart zet. Het
was ook de ultieme wens van de onlangs overleden Brugse eresenator Guido
Van In dat deze parking de naam van Guido Gezelle zou dragen.
Net als Jan Breydel, Erasmus en Etienne Vermeersch is
Gezelle innig verbonden met Brugge. Gezelle was een
virtuoos taalkunstenaar en dichter die de liefde voor
de eigen volkstaal verpersoonlijkte. Hij inspireerde
meer dan een generatie dichters.
Martine Bruggeman

Brugge neemt loopje met wet
Nele Caus

Estuaire vaart promoten
Raadslid Dirk Barbier brak andermaal een
lans voor de estuaire vaart, waarbij aangepaste binnenschepen langs de kustlijn over de
Noordzee naar de Westerschelde varen. Dat
is belangrijk voor een betere ontsluiting van
de Zeebrugse haven. Dit plan loopt vertragingen op door bezwaren van Nederlandse zijde.
Vlaams minister-president Jan Jambon kaartte
deze kwestie onlangs aan bij zijn Nederlandse
collega Mark Rutte.

“De stad Brugge heeft een voorbeeldfunctie en moet de wetgeving correct
toepassen”, stelt Geert Van Tieghem. Maar het aantal dossiers waarin de stad
de voorbije jaren een loopje nam met de wetgeving is niet meer op één hand te
tellen. Zo worden de wettelijke regels op de overheidsopdrachten genegeerd in
vele dossiers: verzekeringen, sport, gerechtsdeurwaarders, … Maar er gebeurden
ook jarenlang foute berekeningen van fietsvergoedingen, betalingen aanvullende ziekteuitkeringen zonder fiscale documenten, dubieuze afleveringen van
omgevingsvergunningen, ... “Onbegrijpelijk dat dit zo maar kan”, protesteert
onze fractievoorzitter scherp.

Steeds meer Engels
Engels is zeker verantwoord als info- en omgangstaal voor de toeristen, niet als
het de bedoeling is enkel Nederlandstaligen of Bruggelingen te informeren, stelt
raadslid Martine Bruggeman. De Brugse overheid springt heel laks om met
deze regel, zoals nog eens blijkt met de stickers ‘shop local’. Die zijn gericht aan
de lokale bevolking, want buitenlandse toeristen zijn er bijna niet. “Wat is er
toch mis met ‘koop lokaal’ of het mooie ‘winkelhier’?”

Waar blijft dat ontmoetingscentrum Blijmare?
Fractievoorzitter Geert Van Tieghem vroeg naar de stand van
zaken van het nieuwe ontmoetingscentrum Blijmare in Sint-Andries. Dat was in 2015 met veel poeha beloofd door de toenmalige
OCMW-voorzitter (en huidig burgemeester), na de afbraak van
de wijkkapel. Het zou een centrum worden zoals er nooit een was
geweest, orakelde Dirk De Fauw vijf jaar geleden.

Geert Van Tieghem

Nu geeft het stadsbestuur met hangende
pootjes toe dat er helemaal geen zicht is
op de bouw van een ontmoetingscentrum.
“Men heeft de mensen gewoon een rad voor
de ogen gedraaid, het verhaal was een kwakkel”, besluit Geert ontstemd.

ek en ging bloed geven bij het Rode Kruis
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Vlaa spect
meer re
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:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

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

014229

