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Kort parkeren in Sint-Michiels
Al geruime tijd dringt raadslid Paul Desender er bij het stadsbestuur op aan om kort 
parkeren in te voeren in stukken van de Rijselstraat in Sint-Michiels. De lokale hande-
laars vragen dat al jaren. Eindelijk besliste het bestuur dat er een systeem van “Park&Go” 
wordt ingevoerd in de deelgemeenten. De Dorpstraat en Rijselstraat in Sint-Michiels 
komen als eersten aan de beurt. Concreet betekent dit dat men in vier afgebakende  
parkeerzones tussen 9 en 18 uur een halfuurtje zal mogen parkeren. De controle gebeurt 
door parkeersensoren.

Samen smullen van  
varkentje!
Zaterdagavond 27 augustus 
schuift u voor 20 euro ook  
mee aan! Mail naar  
inschrijvingen@nvabrugge.be

Fractieleidster Ann Soete vraagt een grondige aanpassing van het  
huidige mobiliteitsplan. Al vanaf de invoering van dat plan was het  
duidelijk dat de aanpak van dit stadbestuur onleefbaar zou zijn voor  
zowel de bewoners als de handelaars van de Brugse binnenstad.  
Een stevige bijsturing is nodig.

Aanpassing mobiliteitsplan dringt zich opWij zijn er klaar voor

De Brugse N-VA staat met een 
vernieuwde bestuursploeg klaar 
om over twee jaar de noodzakelijke 
verandering door te voeren. Onze 
verkozenen zijn bijzonder kritisch 
voor dit stadsbestuur en daar heb-
ben zij veel redenen toe. 

Maar tegelijk reiken zij positieve 
voorstellen aan om het beter te 
doen. U leest in dit blad hoe wij 
initiatieven nemen voor een goed 
financieel beleid, een betere mo-
biliteit in en rond de stad en meer 
groen.

De N-VA staat voor inspraak,  
échte inspraak. We luisteren graag 
naar uw suggesties. Stuur ons uw 
ideeën en mogelijk nemen we die 
mee in ons verkiezings- 
programma voor 2018. 

Onze Brugse parlementsleden zijn 
ook actief op Vlaams, federaal en 
internationaal vlak. Zo pleiten zij 
voor een directe treinverbinding 
tussen Rijsel en Brugge, wat een 
boost zou geven aan het toerisme 
en de handel. Met succes ijverden 
ze voor meer politie en controles in 
Zeebrugge en de haven. 

En ook in hun buitenlandse contac-
ten verdedigen ze de belangen van 
onze regio.

Dirk Barbier 
Voorzitter  
N-VA Brugge

Het is tijd voor verandering, voor actie! 
Welvaart betekent immers welzijn...voor iedereen.

“Een bloeiende detailhandel en 
horeca zijn zo belangrijk voor de 
uitstraling van een stad. N-VA 
Brugge wil dit verder versterken 
en aantrekkelijk maken.”
Fractieleidster Ann Soete

N-VA zet Vlaamse Feestdagen actief in 
Vanaf zaterdagochtend 2 juli vindt u ons met 
een leuk standje niet ver van de fontein op de 
wekelijkse markt. Kom eens langs, we hebben 

nog iets feestelijks voor u!

Er moeten dringend meer parkeerplaatsen 
voorzien worden. Daarom blijft de N-VA  
aandringen op meer randparkings, met een 
snelle verbinding naar de stad door kleinere 
busjes. 

Ann Soete vroeg van in het begin dat de  
autoluwe straten pas zouden worden  
afgesloten na de middag. Handelszaken  
kunnen nog beleverd worden, goederen  
kunnen afgehaald worden en de bewoners 
kunnen hun nog verplaatsen en aankopen 
doen. Het stadsbestuur ging gelukkig in op 
haar voorstel. Wij blijven ook hameren op 
echte inspraak én een betere communicatie 

inzake mobiliteit. Zo is er nood aan efficiënte 
signalisatie, een eenvoudig systeem voor de 
doorlatingsbewijzen en duidelijke laad-en 
loszones. De aanpassing is belangrijk voor 
bezoekers, toeristen, werknemers en de eigen 
inwoners.

Ann Soete ondervroeg opnieuw de bevoegde 
schepen over de zoveelste studie naar het  
winkelgebeuren. Een structureel overleg met 
de lokale handelaars moet nu op de eerste 
plaats komen. De N-VA wil dat het stads-
bestuur een centrummanager aantrekt die, 
vanuit een helikoptervisie, alle strategische 
projecten en acties uitwerkt op langere termijn.
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Feestelijke Guldensporenviering 
Brugge viert de Vlaamse Feestdag in stijl. Daar zorgt het 11 juli-komitee voor. Ook u bent welkom.
 Vrijdag 8 juli 20.30 uur: Bloemenhulde aan het standbeeld op de Markt.
 Vrijdag 8 juli vanaf 21 uur: Optredens van Cajun Moon en Het Zesde Metaal op de Burg.
 Zaterdag 9 juli vanaf 8 uur: Breydel en De Coninck-wandeltocht, start in het VTI (Boeveriestraat).
 Zaterdag 9 juli vanaf 16.30 uur: Burgrock-rally. Om 21 uur: Optredens van Camillefois en Janez Detd.

Wenst u een mandataris of bestuurslid te contacteren? 
Surf dan naar www.n-va.be/brugge. 

U vindt er al hun gegevens.

Snoei de distels in  
Zwankendamme
Je kunt er niet naast kijken. Op de bermen langs de 
nieuwe toegangsweg naar Zwankendamme woekert 
het onkruid welig, vooral de distels. 

Gemeenteraadslid  
Sabine Helleputte 
vroeg zowel aan 
Infrabel als aan 
het stadsbestuur 
om dringend de 
bermen te snoeien. 
Maar blijkbaar weet 
niemand wie voor die 
bermen zorg moet 
dragen.

Steun aan zaken met  
Nederlandse naam
De N-VA wil het Vlaamse karakter van Brugge ver-
sterken. Wij zijn bedroefd dat sommige nieuwe Brugse 
horeca- en handelszaken kiezen voor een niet-Neder-
landstalige benaming. Raadslid Patrick Daels wil een 
aanmoedigingspremie of extra publiciteit geven aan 
handelaars die hun nieuwe zaak een Nederlandstalige 
naam geven. Ook bestaande zaken die hun benaming 
vernederlandsen moeten een duwtje krijgen.

Parkeerproblemen voor 
zorgverstrekkers
Raadslid Hugo De Bondt pakte uit met een concreet 
voorstel om de parkeerproblemen van gezondheids-
werkers (arts, kinesist, thuisverplegende) te verhelpen. 
Door een welbepaalde sticker op hun garage of oprit 
aan te brengen, geven particulieren aan gezondheids-
werkers het recht om hun auto te parkeren voor de 
duur van de medische behandeling bij de patiënt thuis. 
Hugo kreeg steun van alle partijen. Hopelijk wordt het 
snel ingevoerd.

Raadslid Sabine Helleputte was verbaasd 
door de werken op het strand van  
Zeebrugge. Elia graaft daar een 5 meter 
diepe sleuf voor windturbines op zee  
mogelijk te maken. De N-VA is voorstander 
van windenergie, maar Elia en het  
stadsbestuur houden geen rekening met  
de belangen van de handelaars en de  
toeristische sector. De Zeebrugse horeca  
en badgasten kregen op deze manier nog  
maar eens een dreun. De strandwijk was  

het hele voorjaar een  
bouwwerf. Daarom stelt de 
N-VA voor om de badkar-
houders een bon van 20 euro 
te geven om te spenderen bij 
de lokale horeca. 

Stadsbestuur laat Zeebrugse 
strandwijk in de steek

Bomenkap in  
Beisbroek is ravage
Dit jaar werden al meer dan 4000 
bomen gekapt in het domein  
Beisbroek. Daardoor ligt het bos  
er slordig en gehavend bij. Ook  
struiken werden vernietigd. De  
verontwaardiging hierover is groot 
en de communicatie slecht.

Volgens de Groendienst gebeurt alles 
volgens het bosdecreet: de exoten 
gaan eruit en het inheemse bos 
wordt massaal uitgedund. Boven-
dien is ook de biotoop van vogels en 
knaagdieren aangetast. 

Raadslid Martine Bruggeman:  
“En wat te denken over de ecologi-
sche voetafdruk, nu we weten dat het 
hout voor verwerking naar China 
wordt verscheept ?”

Belfort beschadigd door 
optreden burgemeester
Bij het ophangen van een banner voor de Ronde van 
Vlaanderen aan de Halletoren 
liep het grondig fout. Gemeen-
teraadslid Paul Desender stelde 
tot zijn verbijstering vast dat de 
burgemeester het negatief advies 
van de eigen diensten gewoon 
negeerde en geen goedkeuring 
had gevraagd aan de administra-
tie Onroerend Erfgoed. Je zou dit 
als burger eens moeten proberen 
met een beschermd gebouw dat 
ook nog eens deel uitmaakt van 
ons werelderfgoed!

Op naar één zorgbedrijf
Het Brugse OCMW richt mogelijk één zorgbedrijf op 
om tegemoet te komen aan de nieuwe bepalingen van de 
Vlaamse regering. Daarin zullen alle voorzieningen  
worden gegroepeerd, behalve de maatschappelijke dienst-
verlening. Ook de huidige OCMW-raad verdwijnt, wat 
kostenbesparend zal werken. Overlapping met gemeente-
diensten verdwijnt, de samenwerking wordt versterkt.

De Brugse OCMW-raadsleden Françoise Van Hoorebeke, 
Joël Boussemaere en Aagje Merlevede ijveren voor de  
belangen van het personeel en willen dat het bestuur  
politiek correct wordt samengesteld.

Geen btw voor  
borstreconstructie
Kamerlid An Capoen blijft zich inzetten voor slachtoffers 
van borstkanker. Bij de invoering van de btw-plicht voor 
esthetisch plastische ingrepen zorgde zij ervoor dat deze 
vrouwen in nood niet nog meer moeten betalen. Minister 
van Financiën Johan Van Overtveldt antwoordde haar:  
“Ziekenhuizen mogen geen btw aanrekenen aan patiënten 
die na ziekte een borstreconstructie ondergaan.” De N-VA 
ijvert voor de volledige terugbetaling van borstreconstructie.

Leve de Brugse 
Rugbyspelers!
De ‘Brugsche Rugby Club’ speelde  
kampioen en stoot, als eerste 
West-Vlaamse ploeg, door naar de  
nationale reeksen. Dit betekent dat de 
infrastructuur moet worden aangepast 
en verbeterd. Raadslid Eric Lagrou 
sprong in de bres voor onze succesvolle 
rugbyspelers en daardoor nam  
het bestuur de juiste beslissingen.  
De N-VA wenst de rugby club nog heel 
veel succes!

Internationale diplomatie werkt
Senator Pol Van Den Driessche zorgde voor een veilige repatriëring van drie West-Vlaamse jongeren uit Zambia.  
De Vivès-studenten hadden een ernstig ongeval op honderden kilometers van de hoofdstad. Als voorzitter van de Interparle-
mentaire Unie (IPU) sprak hij de Zambiaanse parlementsvoorzitter aan en die zorgde ervoor dat de Zambiaanse luchtmacht 
de studenten in goede omstandigheden naar de hoofdstad Lusaka vloog. Van daaruit nam dr. Luc Beaucourt hen in een 
gespecialiseerd vliegtuig mee naar Wevelgem. De drie zijn nu aan de beterhand.

“Bruggelingen houden van hun 
stukje zee, de huidige meerderheid 
duidelijk niet.”

Raadslid Sabine Helleputte

Oproep aan jongeren met ideeën
De Brugse N-VA-jongeren werken aan een toekomstplan voor  
én door jongeren. Zij vertalen de nationale congresteksten  
naar concrete voorstellen voor de Brugse  
jeugd. Binnenkort organiseren ze ook  
overlegmomenten met gedreven Brugse  
jongeren die actief zijn in verenigingen,  
het onderwijs en de culturele scène.

 Laat ons uw voorstellen weten  
(ilse.coopman@n-va.be) en  
kom er met ons over praten!



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /


