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N-VA werkt  
verder

Een warme maatschappij. Dat 
wensen wij. Daar wil de N-VA 
op inzetten.

Om welvaart te verzekeren, om 
wat schaars lijkt, te verbeteren.  
Je verkrijgt dit niet zomaar: 
werken, beslissen, prioriteiten 
kiezen. Je moet verantwoordelijk-
heid opnemen, met respect voor 
onze roots. Onze eigen identiteit 
verloochenen mag nooit. We  
beveiligen onze westerse  
waarden, onze Vlaamse identiteit.

Daarom de N-VA. De verandering 
doen werken, met durf. Onze 
kerstwens voor 2018 wordt 
perfect uitgedrukt in onze nieuwe 
slogan: “Veilig thuis in een  
welvarend Vlaanderen”. 

Thuis, dat is hier. Bij ons, in 
Brugge. 

Dirk Barbier,
Voorzitter

Onze keuze voor Brugge

Veilig, verantwoord en Vlaams 
Het Brugse N-VA-team wil de mooiste stad van Vlaanderen straks 
mee besturen. We zeggen nu al duidelijk waar wij voor staan.

Een veilig beleid betekent hard optre-
den tegen criminelen, maar ook tegen 
relschoppers, hooligans en vechtende 
scholieren. Preventie ja, maar soms ook 
bestraffen. Veilig is voor ons ook ver-
keersveilig. Betere fietspaden, duidelijkere 
signalisatie en goed onderhouden voetpa-
den. Wij willen het aantal ongevallen in 
Brugge naar omlaag.

Een verantwoord beleid staat gelijk met 
een stadsbestuur dat uw belastinggeld 
verstandig gebruikt, zonder meer schul-
den te maken. Verantwoord betekent ook 
onze ondernemers steunen in plaats van 
te pesten. Ondernemingen zijn de motor 
van onze economie en welvaart.

Zeebrugge verdient beter, met een gezellig 
familiestrand. Laten we onze haven alle 
groeikansen geven. Met een nieuwe 
zeesluis, het aantrekken van technologi-
sche bedrijven en meer scheepstrafiek. 
Ook de 6 miljoen toeristen zorgen voor 
werk en inkomsten. De kunst is om hier 

verstandig mee om te gaan, want Brugge 
is als een broos kantwerkje. We moeten 
verantwoorder omgaan met onze  
prachtige natuur. En de mensen die het 
minder goed hebben, die eenzaam zijn, 
helpen we vooruit. 

We zijn trots op Brugge als een Vlaamse 
stad. Nieuwkomers zijn welkom als ze 
zich integreren, Nederlands leren en onze 
waarden en normen naleven. Brugge bezit 
zoveel troeven. Ons cultureel erfgoed, het 
strand en de haven, onze hogescholen en 
universiteiten, de unieke polderdorpen, 
topvoetbal en nog veel meer. Laten we dat 
alles gedurfd uitspelen. Om elke Brugge-
ling een goede toekomst te verzekeren.

Bruggelingen kunnen en 
willen meer. Daar gaan 
wij voor. 

 Pol Van Den Driessche
Senator en kandidaat- 
burgemeester

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Brugge wenst u fijne feestdagen!

N-VA Brugge wenst 
u een fijn 2018!
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Stadsbestuur stapelt schulden op
De sp.a- en CD&V-bestuurders blijven de schulden opstapelen. Straks loopt het totaalbedrag op tot meer 
dan 300 miljoen euro. “Dit is onverantwoord en eigenlijk laf, zeker tegenover onze kinderen en klein- 
kinderen die hiervoor zullen moeten betalen”, stelt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem. 
De stadsschuld stijgt van 80 miljoen euro in 2016 naar 169 
miljoen euro in 2020. Daar komen ook nog eens de schulden van 
het OCMW bij, geraamd op 145 miljoen. Samengeteld is dat  
314 miljoen euro (of ruim 12 miljard Belgische frank)! 

Tegelijk gaat de verkoop van stadseigendommen lustig door, 
waaronder ook enkele waardevolle historische panden zoals 
de Ryelandt-concertzaal. In 2017 rekent men op 14 miljoen 
euro aan inkomsten, dat is meer dan de som van alle verkopen 
tijdens de bestuursperiode 2007-2012. “Deze verkopen smukken 
eenmalig de begroting op. Maar iedereen weet dat de verkoop 
van je eigen vastgoed op termijn een lapmiddel is, enkel om de 
stadskas tijdelijk te vullen”, beklem-
toont Geert.

Of nog: dit stadsbestuur lijkt de 
geloven in de dwaze uitspraak van 
voormalig PS-boegbeeld Guy Mathot: 
“De schuld komt vanzelf en gaat van-
zelf ook weg”…

De Ryelandtzaal moet  
concertzaal blijven
Raadslid Martine Bruggeman breekt een lans voor het behoud 
van de Ryelandtzaal als concertzaal. Natuurlijk moet de ver-
waarloosde “Weyler-kazerne” dringend een nieuwe toekomst 
krijgen. “Maar wij zien geen enkele reden om de Ryelandtzaal, 
een 17de eeuwse Brugse parel, ook te gaan verkopen.” 

Om de buurt nog een extra duwtje te geven, stelt de N-VA de 
uitbreiding voor met een “cultuurcafé”, dat ook overdag open 
zou zijn en waar nog meer concerten, voordrachten en repetities 
kunnen worden georganiseerd. “Zo be-
houden Brugge en het Brugse conser-
vatorium hun iconische concertzaal, 
krijgt de Ezelstraat er een toeristische 
trekpleister bij en kunnen klanten tus-
sen het shoppen door verpozen in een 
fijne brasserie of café”, besluit Martine. 

Werk mee aan de overwinning van N-VA
Op zondag 14 oktober vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaats.  
We zijn al volop bezig met de voorbereidingen, want we willen dat N-VA de sterkste  
wordt om de nodige veranderingen te kunnen doorvoeren.

N-VA Brugge wenst  
u een prettige kerst!

 Ook u kunt actief aan meehelpen aan 

onze campagne. Geef ons een seintje:  

bernard.vermeersch@n-va.be

 Geert Van Tieghem
Fractieleider 

€ 169 miljoen

€ 150 miljoen

€ 140 miljoen

€ 130 miljoen

€ 120 miljoen

€ 110 miljoen

€ 100 miljoen

€ 90 miljoen

€ 80 miljoen

De Brugse schuldevolutie tussen 2016 en 2020

2016

Schuld in 2020

+ 145  
miljoen 
OCMW

Laat terrassen hele jaar 
staan
Elk jaar halfweg november verdwijnen de terrassen op de 
Markt en op andere gezellige pleinen. Om pas terug te ke-
ren in de lente. Al jaren pleit de Brugse N-VA ervoor om de 
terrassen te laten staan. 

“Wat is er immers gezelliger dan ook in de winter op een 
mooi aangenaam verwarmd terras te kunnen genieten van 
een lekker drankje of hapje temidden de schoonste stad van 
Vlaanderen?”, stelt raadslid Patrick Daels.

In zowat elke toeristische stad 
draaien de winterterrassen volle 
bak en ademen die een oergezellige 
sfeer uit. Het stadsbestuur blijft 
doof voor onze vraag.

 Patrick Daels 
gemeenteraadslid

 Martine Bruggeman  
gemeenteraadslid
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Senioren Brugse N-VA aan het feest
Binnen N-VA-Brugge is er niet alleen een sterk team van Jong-
N-VA actief. Ook de senioren zijn innig verenigd. Onlangs 
vierden zij hun vijfjarig bestaan. Voorzitter en raadslid Hugo 
De Bondt verwees in zijn feestrede naar enkele van de vele 
voorstellen die hij namens de senioren lanceerde: parkeren voor 
zorgverstrekkers, plaatsing van meer AED-toestellen, betere en 
meer openbare toiletten in de stad, enz. Hij riep alle senioren op 
politiek actief te blijven en hun stem altijd te laten horen.

Denken, durven, doen. We houden 
onze beloftes!

Mee op vraag van de Brugse N-VA besliste Vlaams minister 
Ben Weyts dat de Steenbrugge-brug zal worden vervangen door 
een hoge brug voor gemotoriseerd verkeerd en een vlakke brug 
voor voetgangers en fietsers. Dit moet de eindeloze files doen 
verdwijnen én zorgen voor veiliger verkeer in Steenbrugge.

Puigdemont bezoekt Brugge

Behoorlijk onverwacht bezocht de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, samen met honderd kandidaten, onze stad. Zij 
kozen Brugge uit als dé stad om hun verkiezingsfoto’s te nemen. Zij werden rondgeleid door onze lijsttrekker Pol Van Den Driessche. 
Een groep bestuursleden en mandatarissen van de Brugse N-VA verwelkomde hen ter hoogte van het Begijnhof. Twee weken later 
bezochten duizenden Catalanen onze stad. Een uitstekende zaak voor onze horeca, handelaars en musea!

Wij zijn de smaakmakers
Zout op een bevroren voetpad strooien, 
dat kan lelijke valpartijen voorkomen. 
Bepaalde beweringen neem je best met 
een korreltje zout. Maar zout geeft ook 
meer smaak aan ons eten (al waarschu-
wen diëtisten voor te veel). In elk geval 
wil de N-VA als een lekkere smaakmaker 
in de Brugse politiek zijn. Daarom lieten 
we originele zoutvaatjes maken die we 
aan geïnteresseerden en sympathisanten 
schenken. Want van nu tot aan 14 oktober 
én daarna willen wij de smaakmakers zijn 
en blijven.

Nieuwjaarreceptie 
met Zuhal Demir!
De Brugse N-VA nodigt alle sympathisanten uit op de 

Nieuwjaarreceptie. Naast voorzitter Dirk Barbier en onze 

kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche zal  

niemand minder dan staatssecretaris Zuhal  
Demir een toespraakje houden.  
Niet te missen dus.

Vooraf inschrijven is nodig bij  
bernard.vermeersch@n-va.be

ZONDAG

28 januari 2018 

10.30 uur
Foyer van  

Stadsschouwburg  

(Vlamingstraat)



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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