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Integriteit

Eindelijk is Brugge een
universiteitsstad

N-VA Brugge bereidt zich ernstig
voor op de stembusslag van
oktober volgend jaar. Wij verkozen
alvast een sterke nieuwe fractieleider, Geert Van Tieghem.
We werken ook verder aan de
opstelling van een positief en
verrassend programma. Bijna elk
weekend gaan we de straat op,
van huis tot huis, om te luisteren
naar wat u bezighoudt.
Ook u kunt dus meewerken, laat
het ons weten. Want het is tijd
voor een ander bestuur in de
mooiste Vlaamse stad.
We presenteren ons als een
hecht team, met respect voor
Vlaamse eigenheid en waarden.
Wij opteren voor standvastigheid
in een complexe veranderende
maatschappij.
N-VA marchandeert niet in
overtuiging, om sympathie of
complimenten te krijgen. Die
eigenschap wordt integriteit
genoemd.
Dirk Barbier
Voorzitter

Laten we de hersencellen hier
houden
Universiteitssteden zijn aantrekkelijk, ze
ademen een bijzondere en prettige sfeer
uit. Maar natuurlijk zijn er nog veel meer
redenen om blij te zijn dat Brugge eindelijk een universiteit heeft. Een eeuwenoude
droom.
De inschrijvingen aan de KU LeuvenCampus Brugge lopen. In het prachtige
nieuwe gebouw aan de achterkant van het
station is plaats voor honderden studenten
Revalidatiewetenschappen, Kinesitherapie
en Industriële Wetenschappen. Ook de
VUB en de UGent hebben een bescheiden
poot in Brugge, naast het prestigieuze
Europacollege.
Samengeteld gaat het om straks 8 000
hogeschool- en universiteitsstudenten. Dat
geeft extra dimensies aan onze stad. Zeker
op het intellectuele vlak, maar ook het
uitgangsleven krijgt meer kleur. Prettig,
toch? Na hun studies blijven oud-studenten meestal ook een beetje ‘ambassadeurs’
van de stad waar ze jarenlang hard blokten
en ook wel eens mee opstapten in de ‘fanfare van honger en dorst’.

Alleen is het jammer dat weinig van
de jonge vrouwen en mannen die hun
ingenieursdiploma zullen halen in de
Spoorwegstraat straks in Brugge aan de
slag kunnen. Er zijn hier immers amper
bedrijven en al zeker geen echte fabrieken
die ingenieurs nodig hebben.
De voorbije jaren werden geen echte
inspanningen gedaan om (hoog)technologische ondernemingen aan te trekken.
Tegelijk zorgt het verzet van één vakbond
ervoor dat er geen nieuwe vestingen naar
de braakliggende percelen van de Zeebrugse achterhaven komen.
Als wij van u de kans krijgen om deze stad
te gaan besturen, dan zullen wij er àlles
aan doen om afgestudeerden met hun
pientere hersencellen wel hier te houden.
Want ook zij zullen nodig zijn ter versterking van ons economisch weefsel. En dus
van onze welvaart.
Pol Van Den
Driessche
Senator – Lijsttrekker
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Stadsbestuur mist economische visie en misprijst ondernemers
Waar blijft de sinds lang aangekondigde ‘Headquarterszone’ die de economische vooruitgang van Brugge
moet verzekeren? Waar blijft de visie over de toekomst van Zeebrugge? Dat en nog meer vroeg fractieleider
Geert Van Tieghem aan het stadsbestuur bij de bespreking van de jaarrekening.
Verdoken belasting

Ons raadslid noteert verheugd dat er een positief exploitatieresultaat wordt opgetekend. Maar dit is ook het gevolg van meer
inkomsten uit de ‘aanvullende personenbelasting’. Daarnaast
gingen de ontvangsten uit de parkeergelden fors omhoog, net
zoals het aantal verkeersboetes. “In feite zijn dit verdoken belastingen.”
Dat er nog steeds wordt gewerkt met zogenaamde ‘bulletleningen’, waarbij het kapitaal pas op de eindvervaldag moet worden
terugbetaald, betekent dat nu gemaakte schulden in de tijd
worden weggestopt. “Dit hypothekeert de volgende besturen
en vooral de komende generaties die hiervoor zullen moeten
betalen.” Eenzelfde praktijk merk je ook bij de verkoop van
steeds meer eigendommen.
Zo kan met de verkoop van vier eigendommen in de stad slechts
drie jaar lang de huur van het ‘Huis van de Bruggeling’ worden
betaald.

Proficiat aan politie

Nog kritischer was Geert voor het grote absenteïsme in de stad
en bij het OCMW: elke dag zijn er 479 mensen afwezig omwille
van ziekte. “Ofwel is er een bijzonder besmettelijk virus in onze
stadsdiensten, ofwel loopt er iets grondig fout met het personeelsbeleid.”

Eén cijfer maakt duidelijk dat deze sp.a-CD&V-meerderheid
weinig doet om het economisch leven en vooral het ondernemerschap te ondersteunen. Amper 0,3 procent van het totale
stadsbudget wordt hieraan besteed. “De lokale ondernemers
hebben een zeer moeilijk jaar achter de rug, maar toch neemt
dit stadsbestuur geen maatregelen om hen nu een duwtje in
de rug te geven.” Alleen het budget voor ‘lopende geschillen’ is
verdrievoudigd, maar dit wijst er vooral op dat dit bestuur zich
juridisch op glad ijs bewoog.
Geert Van Tieghem prees tot slot nadrukkelijk alle politiemensen voor hun inzet. “Veiligheid is de eerste taak van elke
overheid.”
Geert Van Tieghem, fractieleider

Neem vrouwenrechten
ernstig!
Onlangs werd Saoedi-Arabië verkozen
tot lid van de VN-vrouwenrechtencommissie gestemd. Kamerlid An Capoen
was hierover niet te spreken: “Dit land
heeft een belabberde reputatie inzake
vrouwenrechten. Door deze stemming
kreeg de geloofwaardigheid van de
VN-commissie een stevige dreun.”
De N-VA wil betere afspraken bij dit
soort beslissingen. “We moeten ervoor
zorgen dat toekomstige stemmingen
gebaseerd worden op de objectieve
mensenrechtencriteria van de Verenigde
Naties”, aldus nog Capoen.

brugge@n-va.be

Nieuwe fractieleider
Het politiek bestuur van N-VA Brugge verkoos unaniem
en enthousiast de 53-jarige Geert Van Tieghem tot nieuwe
fractieleider in de gemeenteraad. Geert is kantoordirecteur
van het sociaal secretariaat Acerta en freelance docent bij
`Syntra West’. Hij geniet over de partijgrenzen heen groot
gezag voor zijn kennis van financiën, personeelszaken en
lokale economie.
Politiek is zijn passie, maar ook sport en toeristische zoektochten houden hem bezig. “Mijn
engagement voor een sociaal rechtvaardige,
veilige maatschappij, waarin werken, sparen en
ondernemen beloond worden, is mijn drijfveer”, stelt Geert. “Kritisch en constructief, met
de blik op oktober 2018 en daarna.”
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Respect voor de echte
stadsgidsen
Sinds enige tijd krijgen de officiële gidsenverenigingen (Gidsenbond, Gidsenkring en S-wan) concurrentie van internationale organisaties die erop uit zijn
toeristen te lokken voor gratis gidsbeurten. Maar die
na afloop toch een royale fooi eisen.
Raadslid Martine Bruggeman wil dat het stadsbestuur optreedt.
“De officiële stadsgidsen volgen een driejarige kwaliteitsvolle
opleiding. Meer nog dan de financiële onrechtvaardigheid ligt het
hen zwaar op de maag dat hun diploma geen waarde meer lijkt
te hebben als iedereen zich zomaar gids kan noemen en dezelfde
rechten heeft”, stelt Martine. Tijdens de gemeenteraad deed ons
raadslid een warme oproep aan het stadsbestuur om oplossingen
uit te werken om deze incorrecte concurrentie aan te pakken.
“Gidsenverenigingen zijn heel belangrijk voor de kennis en de
uitstraling onze Werelderfgoedstad. Respect is hier
op zijn plaats, geldgewin mag het niet halen van
deskundigheid.”

Martine Bruggeman
Raadslid
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Groeningemuseum uitbreiden
De ruil van de KTA-site met eigendommen van het
gemeenschapsonderwijs is een goede zaak voor de stad
Brugge en voor het gemeenschapsonderwijs. Dit onderwijs verwerft extra middelen voor een nieuwe moderne
school en er komt ruimte vrij voor de noodzakelijke uitbreiding van de Brugse musea. Maar ook het Sint-Andreasinstituut wil verhuizen naar de KTA-site, zeker nu het
aantal leerlingen blijft groeien.
Raadslid Ann Soete verdedigde deze laatste optie vorig
jaar al. Dankzij de huursubsidie van de Vlaamse regering kan het Sint-Andreasinstituut een nieuwe gebouw
optrekken op de KTA-site. Waardoor er op het domein
van de Garenmarkt - dat dubbel zo groot is - een volledig nieuw museum met internationale uitstraling kan
komen, midden in een groen kader. De Garenmarkt sluit
ook dichter aan bij het bestaande Groeningemuseum en
dus bij de zogenaamde toeristische gouden driehoek.
Ann Soete beklemtoont dat N-VA Brugge graag wil meedenken en meewerken met het stadsbestuur, net omdat
het zo belangrijk is voor de toekomst van het kunstpatrimonium in Brugge. “Deze kans mogen we niet laten
liggen.”

Wij komen bij u langs

De Brugse N-VA heeft een nieuw secretariaat. In de
Elf-Julistraat dan nog wel. Kan het symbolischer?
Op het gelijkvloers van dit fraaie pand met huisnmummer 41
- waar vroeger een dokter zijn kabinet had - zullen er vergaderingen en ontmoetingen plaatsvinden. Bruggelingen zullen er terecht
kunnen voor een gesprek met een N-VA-verantwoordelijke maar
ook voor documentatie, informatie en promotiemateriaal.
Uiteraard zal de leeuwenvlag er geregeld de gevel sieren.

Onze bestuursleden en mandatarissen van de N-VA gaan
tweemaal per maand op bezoek bij de Bruggelingen. Wijk
na wijk bellen zij aan en luisteren zij naar uw voorstellen en
opmerkingen.
U kunt ons ook een mail sturen met uw suggesties voor ons
programma: bernard.vermeersch@n-va.be.

Noteer nu al in uw
agenda

Viering Vlaamse Feestdag

8 juli van 9.30 tot 13 uur staan we
met een N-VA-standje op het Simon
Stevinplein. Iedereen welkom voor een
babbel met de bestuursleden.



2 september: jaarlijkse barbecue van
N-VA Brugge. Meer info vindt u op
www.n-va.be/brugge.

Organisatie: 11 juli-Komitee

8 juli: Breydel en De Coninck Wandeltocht. Start en aankomst in VTI-campus
Sint-Andries. Inschrijven van 8 tot 15 uur.

 10 juli: Academische Zitting in het Stadhuis, gevolgd door de bloemenhulde op de
Markt om 20.30 uur. Daarna optreden van HIDEAWAY en RADIO GUGA op de Burg.
Gratis.
 11 juli: Burgrock vanaf 15 uur. Afsluiting door ELEKTRIK BLUE – ZWARTWERK – FLEDDY MELCULY. Gratis.

www.n-va.be/brugge

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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