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Nieuwe zeesluis noodzakelijk (p. 3)Denktank 60-plussers uit startblokken (p. 2)

Volle batterijen

De parlementsverkiezingen liggen 
intussen enkele maanden achter 
ons. De vijf Brugse N-VA-kandidaten 
hebben, met de steun van het afde-
lingsbestuur en vele sympathisanten, 
keihard gewerkt en een mooie  
campagne gevoerd. Ze behaalden 
alle vijf een puik resultaat. Proficiat 
aan An Capoen, Nele Caus, Geert 
Van Tieghem, Joren Vermeersch en 
in het bijzonder aan Maaike Devreese, 
die onze nieuwe Brugse volksvertegen-
woordigster in het Vlaams 
Parlement is. Heel veel succes, 
Maaike! Je zult dat schitterend doen. 

Onze gemeenteraadsleden zaten 
tijdens de vakantieperiode niet stil. 
Ze bleven de hele zomer in de weer 
voor Brugge en de Bruggelingen.  
In dit blad vindt u een greep uit hun 
tussenkomsten. Weet dat u te allen 
tijde op hen kunt rekenen. Zij houden 
het stedelijke beleid kritisch en 
constructief in de gaten, en komen 
vaak met eigen voorstellen.

Het afdelingsbestuur van N-VA  
Brugge staat klaar om er de  
komende maanden in te vliegen. 
Onze batterijen zijn volledig  
opgeladen.

Anne Claeys
Afdelingsvoorzitter 

Kersvers Vlaams volksvertegenwoordiger  
Maaike De Vreese: 

“Brugge en de Bruggelingen 
verdedigen in Brussel”
Bijna 15 000 West-Vlamingen gaven haar in mei hun voorkeurstem 
en nu zit de jonge Brugse Maaike De Vreese in het Vlaamse halfrond.  
Ze is vastbesloten de Brugse dossiers in Brussel met hart en ziel te  
verdedigen. Onze redactie stelde Maaike vier vragen.

Wat worden je speerpunten in het  
parlement?
“Integratie en inburgering worden uiteraard 
mijn speerpunten. Beide liggen in het 
verlengde van mijn expertise. Maar ook de 
problematiek van illegale transmigranten 
volg ik samen met mijn federale collega’s 
op de voet. Zeker in en rond Zeebrugge.”

Brugge ligt je na aan het hart?
“Brugge is de stad waar ik ben geboren. 
Het is de stad waar ik van hou. Elk dossier 
neem ik mee: van de noodzakelijke bouw 
van de Visart-sluis tot de terechte zorgen 
over de hoogspanningslijnen van het 
Ventilius-project.”

Je bent ook gemeenschapssenator. 
Om wat te doen?
“De N-VA wil de Senaat afschaffen. Het is 
een overbodige instelling. Maar zolang die 
instelling bestaat, kan je als senator wel 
goede diplomatieke contacten onder- 
houden en op die manier Vlaanderen 
beter bekend en geliefd maken. Op termijn 
willen we dat Vlaanderen nog meer zelf 
internationaal kan optreden voor alle 
zaken waarvoor Vlaanderen bevoegd is. 
Voor Brugge als toeristische stad en met de 
Brexit-dreiging is dat belangrijk. Het raakt 

de welvaart, en dus ook het welzijn, van 
veel Bruggelingen.”

Wat wil je over vijf jaar gerealiseerd zien?
“Ik ijver voor een efficiëntere Vlaamse  
overheid, onder meer door de provincie- 
besturen af te schaffen en gemeentefusies 
te stimuleren.” 
 
Bedankt, Maaike! En veel succes!

 Maaike in het kort

• 35 jaar
•  Gehuwd en moeder van twee 

kinderen
•  Criminologe (UGent) 

•  Adviseur migratie van voormalig 

staatssecretaris Theo Francken 

•  Houdt van lopen, dansen en het 

goede bourgondische leven
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Denktank 60-plussers schiet uit de startblokken
Binnen de Brugse N-VA is sinds enkele maanden de nieuwe groep ‘Denktank 60-plussers’ actief. Ze verenigt 
pittige senioren met straffe ideeën. De denktank richt zich op tal van thema’s, waaronder ook seniorenkwesties. 
Verscheidene voorstellen werden al door de N-VA-raadsleden overgenomen. 

Gezond eten
Onlangs kwam raadslid en diëtiste Aagje Merlevede praten 
over gezonde voeding. De denktank en Jong N-VA werkten 
nadien samen om gezonde ontbijtmanden te bedelen.

Tal van activiteiten 
“De denktank zet z’n schouders onder tal van activiteiten:  
een partijtje gemengd wandelvoetbal, een zangfeest en  
cantus, een champagneavond, een reis naar de Champagne- 
streek, danslessen …”, zegt voorzitter en oud-gemeenteraadslid 
Eric Lagrou. Meer informatie binnenkort op  
www.n-va.be/brugge. 

Plaspas voor mensen met  
chronische darm- en  
blaasproblemen
Bezoek aan Brugge toegankelijker
Gemeenteraadslid Dirk Barbier brak een lans voor de invoering van een 
plaspas voor mensen met chronische darm- en blaasproblemen. Houders 
van zo’n pasje kunnen in openbare gebouwen, winkel- en horecazaken 
gebruikmaken van het toilet. Op die manier wordt een bezoekje aan onze 
stad voor heel wat mensen haalbaarder.
 
Brugge leefbaar voor iedereen
Dirk Barbier stelde ook voor om brailletekens aan te  
brengen op glascontainers. Hij wil eveneens dat het 
stadsbestuur bij elke beslissing die het neemt, rekening 
houdt met rolstoelgebruikers. “Brugge moet leefbaar 
zijn voor iedereen”, besluit hij.

N-VA pleit voor  
neutraliteit in  
stedelijk onderwijs
Open Vld weigert neutraliteit in te schrijven
Gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche wil dat 
er ideologisch-filosofische neutraliteit geldt in het 
stedelijk onderwijs. Maar de liberale schepen van 
Onderwijs weigert het neutraliteitsbeginsel in het 
reglement op te nemen. 

“De N-VA blijft erbij dat 
levensbeschouwelijke 
kentekens niet thuishoren 
in onze stadsscholen.”

Kies toch voor Nederlands 
Brugs N-VA-ondervoorzitter Patrick Daels en raadsleden Pol Van Den Driessche en 
Nele Caus vragen het stadsbestuur om namen van gebouwen, zalen en evenementen 
mooie Nederlandstalige namen te geven. 

Respect voor eigen taal
Zo heet de tentoonstellingsruimte in het Brugse Vrije ‘Brugotta’ (Bruges got talent), terwijl ‘Landhuishal’ 
of ‘Landthuys van het Vrije’ toch een stuk sympathieker en authentieker klinkt. Enkele jaren geleden 
werd het succesvolle jaarlijkse zomerevenement ‘Klinkers’ omgedoopt tot het nietszeggende ‘Moods’. 
Wat is de meerwaarde van die naamsverandering? Terwijl ‘Klinkers’ alles zegt: het klinkt goed en het 
verwijst tegelijk naar de Brugse kasseien. 

Pol Van Den Driessche I GemeenteraadslidDirk Barbier I Gemeenteraadslid

Patrick Daels 
Afdelingsondervoorzitter

  De denktank lanceert frisse ideeën over tal van thema’s en organiseert 
heel wat activiteiten.
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www.n-va.be/brugge 

Martine Bruggeman  
Gemeenteraadslid

Inkomen voor 7 000 Bruggelingen
“Amper drie jaar geleden schreeuwden we nog om toeristen. Nu doet het stadsbestuur alsof we 
hen niet meer nodig hebben. Toerisme is de goudader van Brugge en zorgt voor het inkomen van 
zowat 7 000 Bruggelingen. Daar kan je niet mee sollen”, zegt Nele Caus.

Geen overleg
Ook over de nieuwe plannen voor de eindejaarsperiode is Nele Caus allerminst te spreken.  
De stad wil het ijssculpturenfestival afschaffen en ze verzet zich tegen een verdere uitbreiding  
van de kerstmarkt. “Dat dit gebeurde zonder voorgaand overleg met de betrokkenen, getuigt  
van een weinig respectvolle houding”, besluit Nele Caus.

Toerisme is goudader voor Brugge
Gemeenteraadslid Nele Caus stelt zich grote vragen bij het warrige toerismebeleid van het stadsbestuur. Vooral 
de beslissing om Brugge niet meer actief te promoten als toeristische bestemming is een doorn in het oog. 

Nele Caus I Gemeenteraadslid

Geert Van Tieghem 
Fractievoorzitter gemeenteraad

Nieuw stadsbestuur volgt N-VA wél
“Het nieuwe stadsbestuur treedt de visie van de N-VA wél bij”, zegt gemeenteraadslid Martine Bruggeman. 
“Het nieuw te bouwen museum voor hedendaagse kunst komt op de Sint-Andreassite en vormt zo een 
mooie aansluiting met de andere museale gebouwen, zoals Groeninge, het Gruuthusemuseum, de  
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de site Oud Sint-Jan.” Daarnaast stelde het raadslid enkele vragen over de  
impact van deze ommezwaai voor de timing van de werken en de financiële consequenties. 

Restauratie Magdalenakapel dringt zich op
Tegelijk hield Martine Bruggeman een pleidooi voor de restauratie van de historische Magdalenakapel 
in de Jacobinessenstraat, die in slechte staat verkeert. “De N-VA dringt aan op een grondige en mooie 
restauratie en vraagt zekerheid dat dit een van de prioriteiten wordt”, besluit het raadslid.

“Bouw die noodzakelijke nieuwe zeesluis”
De Vlaamse Regering bevestigde in mei de oude Visart-sluis als locatie voor een nieuwe zeesluis. Ze voorziet 
ook de nodige flankerende maatregelen voor de inwoners van Zeebrugge-Dorp. Het gaat om een investering 
van 1 miljard euro, die moet leiden tot meer jobs en de verdere groei van de haven. Ook de mobiliteit in en 
rond Zeebrugge moet vlotter. 

Duidelijkheid en zekerheid voor inwoners
Fractievoorzitter Geert Van Tieghem verdedigde 
de beslissing. Hij laakte de hypocriete houding 
van sommige raadsleden die het besluit van de 
Vlaamse Regering, waar hun eigen partij deel 
van uitmaakt, op de korrel namen. “We moeten 
nu ten volle inzetten op een actieprogramma met 
flankerende maatregelen, in overleg met de 
inwoners, met het stadsbestuur en met het 
havenbedrijf om de leefbaarheid te garanderen. 

Mensen hebben recht op duidelijkheid en 
zekerheid.” 

25 000 mensen, 400 bedrijven
Geert Van Tieghem vond het ongelooflijk 
hoe bepaalde partijen, na meer dan tien jaar 
wikken, wegen en studeren, nu nog steeds 
spelen met de jobs van 25 000 mensen en de 
toekomst van meer dan 400 bedrijven op de 
helling zetten.

Uitbreiding Groeningemuseum komt  
op Sint-Andreassite
De Brugse N-VA hamert er al jaren op dat de uitbreiding van het Groeningemuseum best op de site van de 
Sint-Andreasschool gerealiseerd wordt. “Als je de grond van je buur kan kopen, mag je die kans niet laten 
liggen”, stelde raadslid Martine Bruggeman herhaaldelijk. Het vorige stadsbestuur hield halsstarrig vast aan 
de Jacobinessenstraat. Het nieuwe stadsbestuur treedt de visie van N-VA Brugge wél bij.

N-VA-
voorstel

uitgevoerd
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Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:

Vlaams Parlement Kamer Europa
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.


