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Samen klinken op het nieuwe jaar!
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Op naar 2017!
De kogel is door de kerk, het
bestuur besliste wie onze
lijsttrekker wordt.
Een moeilijke keuze, want
Ann Soete en Pol Van Den
Driessche zijn sterke figuren.
Samen met tientallen anderen
gaan we nu vooruit, constructief.
In het vooruitzicht van het
nieuwe jaar heffen wij het glas.
Op mensen, die bergen
verzetten, die blijven doorgaan,
die durven beginnen en durven
veranderen.
De N-VA kijkt naar de toekomst
en biedt perspectief voor Brugge. De N-VA kiest voor warmte,
voor een open geest, maar
vooral voor blijvend positief
gedreven zijn.
Fijn 2017 voor iedereen!
Dirk Barbier
Voorzitter

Brugge heeft alles. Alles voor Brugge.
Daar gaat de N-VA voor.

Alles voor Brugge
Pol Van Den Driessche is door de Brugse N-VA verkozen tot kopman
voor de verkiezingen in oktober 2018. “Met een sterk team en positieve,
verrassende voorstellen zullen wij de Bruggelingen ervan overtuigen dat
het hoog tijd is voor verandering”, zegt de 57-jarige senator.
Het huidige stadsbestuur presteert ondermaats en veel Bruggelingen zijn ontgoocheld. De N-VA wil straks de mooiste stad
van Vlaanderen mee gaan besturen en gaat
voor de sjerp.
Al in de lente van volgend jaar zullen
onze eerste inhoudelijke programmapunten worden bekendgemaakt. Ook u kunt
daaraan meewerken! Wij gaan voluit voor
Brugge. Handelaar en dompelaar, jongere
en senior, van Zeebrugge-Dorp tot
Ver-Assebroek en al wie daartussen woont:
wij luisteren graag naar u.

We moeten Brugge in elk geval veel beter
gaan ‘verkopen’. Natuurlijk als uniek
historisch werelderfgoed met fenomenale
kunstverzamelingen en prachtige gebouwen, die door het water van de Reitjes
worden omarmd en gestreeld. Maar
tegelijk als de stad met een wereldhaven
die alles heeft om terug te gaan groeien als
daar voluit wordt op ingezet. Een stad met
werklustige mensen en 8000 hogeschoolstudenten. Een stad met bossen en een
groot strand. Een gastronomisch paradijs.
Een stad waar ook topsporters en ploegen
spelen en schitteren en waar artiesten hun
ding kunnen doen.

Schrijf mee aan ons programma
De Brugse N-VA luistert graag naar Bruggelingen met ideeën. Hebt u een voorstel
of suggestie voor ons verkiezingsprogramma? Of wilt u meedenken in een van onze
werkgroepen?
Stuur dan een mailtje naar bernard.vermeersch@n-va.be.
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Stadsfinanciën missen toekomstvisie
Voor raadslid en begrotingsspecialist Geert Van Tieghem is het duidelijk: dit stadsbestuur schuift de
lasten naar de volgende generatie en treft ook een groep werknemers.
Deze verkopen smukken alleen maar eenmalig
de begroting op. Het is slechts een lapmiddel om
tijdelijk de geldkas te vullen. Met het geld van
de geplande verkoop van vier stadseigendommen kan men amper drie jaar lang de huur van
het ‘Huis van de Bruggeling’ betalen.

In de gemeenteraadszitting van november stond
het budget voor de komende jaren ter discussie.
“De ontvangsten in 2016 dalen, maar de
uitgaven zouden met 7,3 procent (16 miljoen
euro) stijgen in vergelijking met 2015”, stelde
Van Tieghem. Miljoenen euro’s aan
investeringskredieten van 2015 en 2016 worden
doorgeschoven naar 2017 en 2018 (Beurshalle,
’t Zand, Xaverianensite, Studentenhuis, …).”

Wij blijven kiezen voor de Vlaamse wijsheid: zet
de tering naar de nering. De stadsschuld stijgt
van 81 miljoen euro (2016) naar 132 miljoen
euro (2019). N-VA Brugge maakt zich ook
zorgen over het afsluiten van leningen
waarbij het kapitaal pas op de eindvervaldag
moet terugbetaald worden. Ook dat
Raadslid Geert Van Tieghem
hypothekeert de volgende generaties.

Dit stadsbestuur verkoopt volgend jaar voor
maar liefst 18 miljoen euro aan eigendommen.
Dat gebeurde nog nooit voorheen. Het is ook
meer dan de som van alle verkopen tijdens de
hele bestuursperiode van 2007-2012.

Slimme vuilnisbakken
Dit stadsbestuur besliste 547 nieuwe dure
afvalmanden aan te kopen en te plaatsen.
De meerkosten lopen op tot anderhalf miljoen
euro. Raadslid Patrick Daels stelde voor
om ‘intelligente vuilnisbakken’ te installeren.
Deze vuilnisbakken kunnen vanop afstand
worden afgesloten. Ze hebben ook een pers
die het afval al samenperst, waardoor het
aantal leegmaakrondes vermindert. Aangezien
de schepen hier nog nooit van gehoord had,
wees hij dit voorstel af.

‘Huis van de Bruggeling’ knaagt
aan reserves
De N-VA bleef bewust afwezig bij de opening van het zogenaamde
‘Huis van de Bruggeling’ nabij het station. Want we hebben grote
vragen vragen bij dit project.
Zo is het geen goede zaak dat de stadsdiensten wegtrekken uit de
binnenstad, want dat is slecht voor de handel en de horeca.
Maar vooral het kostenplaatje doet wenkbrauwen fronsen. Jaarlijks moet
immers een huurprijs van meer dan 600 000 euro betaald worden, liefst
20 jaar lang. Om dat te betalen, verkoopt de stad veel eigen panden. Zo
knaagt men aan de eigen financiële reserves en heeft men geen buffer
voor als het echt moeilijk wordt. De lasten en kosten zijn dus voor de
volgende generaties.

N-VA: overtuigd sociaal
 Gemeenteraadslid Hugo De Bondt
vindt het niet kunnen dat honderden
zorgbehoevende mensen hun warme
maaltijd niet thuis besteld kregen door
een vakbondsactie eind september.
“Het is onaanvaardbaar en zeer
asociaal dat oude en zieke mensen op
die manier worden getroffen.”
 De N-VA was aanwezig op de
informatie-namiddag bij Footstep.
Een bedrijf actief binnen de sociale

economie dat maatwerk aanbiedt met
specifieke diensten. De grote meerderheid van de 550 werknemers heeft een
arbeidshandicap of een psychosociale
arbeidsbeperking. Zij functioneren
heel goed.
 Wieder is een organisatie die werd
opgericht voor en door arme Bruggelingen. Het motto luidt: “Ontsnappen
uit armoede kan je niet alleen, samen
komen wij er wel uit!” Ze organiseren

In haar brief wijst zij erop dat personeelsleden jaarlijks tussen 800 en 1000 euro 5 euro per dag – moeten betalen als ze
Wenst u een mandataris of bestuurslid
te contacteren?
Surf dan naar www.n-va.be/brugge.
U vindt er al hun gegevens.

brugge@n-va.be

“De onderwijsinstellingen zijn van essentieel belang voor
een leefbare binnenstad. Hen wegpesten uit de binnenstad
is voor ons absoluut geen optie, integendeel.”
Fractieleider Ann Soete

 Op dinsdag 20 december neemt een
grote groep N-VA-bestuursleden deel
aan de Warmathon in Brugge.
We vertrekken om 13.45 uur aan
het huis van senator Pol Van Den
Driessche (Colettijnenhof) naar de
startplaats in het Minnewaterpark.

Behoud de Erfgoedbibliotheek

Nogal wat Brugse kunstenaars en creatieve geesten hebben
nood aan een locatie waar ze hun sprankelende ideeën
de vrije loop kunnen laten. De voorbije jaren konden ze
gebruik maken van ruimtes in het Kadaster. 78 kunstenaars
werkten in deze ateliers. Nu komt er een einde aan de
gebruiksovereenkomst en staan deze artiesten op straat.

De N-VA vraagt met aandrang dat de rijke
collectie van de Erfgoedbibliotheek, die tot voor
kort in het Tolhuis was gevestigd, in Brugge blijft
en niet naar Kortrijk verhuist.

Drie jaar geleden al pleitte raadslid Martine Bruggeman
voor betaalbare ruimtes voor kunstenaars. Vruchteloos, zo
blijkt nu. “Nochtans staan er in onze stad altijd veel lege
gebouwen die wachten op een nieuwe bestemming, een investeerder, een vergunning. Laat die plaatsen niet onbenut.”

Meer openbare toiletten nodig

Het schepencollege blijft doof voor
dit verzoek en laat dus toe dat er
waardevolle boeken, archieven,
affiches en foto’s verdwijnen uit
onze stad.

 et de ludieke actie ‘Nijp je billen toe’
M
vragen de Brugse N-VA-senioren en de
Brugse N-VA-jongeren meer openbare
toiletten in de binnenstad. Hoog tijd
dat aan deze nijpende kwestie iets
wordt gedaan.

Zien en gezien worden

hun auto in de Brugse binnenstad willen
parkeren. “De meerderheid heeft geen
aandacht voor mensen buiten het centrum die aan hun wagen gebonden zijn.”
Dat dit plan vooraf werd doorgesproken
met de (vooral katholieke) schooldirecties, gelooft niemand. De N-VA stelt voor
om een werknemerskaart in te voeren
met gratis parkeren voor dagen waarop
mensen werken in de binnenstad.

ieder jaar een spaghetti-avond.
De N-VA smulde mee en stak de
initiatiefnemers een hart onder
de riem.

Geef kunstenaars ruimte

Parkeerbeleid treft werknemers
Zowel het mobiliteitsplan als het nieuwe
parkeerplan zijn een slechte zaak voor
Brugge. Vooral de werknemers die in
de binnenstad werken, worden gestraft.
Dat stelt N-VA-fractieleider Ann Soete
die een open brief stuurde naar alle
onderwijsinstellingen en anderen die
worden getroffen.
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Licht in Steenbrugge
N-VA-bestuursleden ijverden
voor betere verlichting aan de
oversteekplaats nabij de
abdijkerk van Steenbrugge.
Met succes. Nu kunnen tientallen mensen, onder wie schoolgaande kinderen, deze drukke
verkeersweg veilig kruisen.
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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