
Economie

• N-VA pleit voor de toelating van 
stijlvolle terrassen gans het jaar 
door in navolging van andere 
historische kunststeden.

• Maak van Brugge een bruisende 
stad voor kopers en verkopers.

• Stop de administratieve romp-
slomp voor wie een zaak wil 
starten. Eén persoon van het 
ondernemerloket behandelt het 
hele dossier: aanvragen, sub-
sidies, vergunningen, vestiging. 

• Meer bedrijventerreinen die ook 
goed bereikbaar zijn voor fietsers 
en met de bus. 

• Een ruimer, diverser en 
kwalitatiever winkelaanbod.  

• Laat Brugge in de kersttijd fonkelen.  
• De handelskernen in de 

randgemeenten versterken, geen 
nieuwe winkelcentra toelaten. 

• Creatief en gedurfd aanpakken 
van de leegstand. 

• Een citymanager koppelt de 
economische sterktes aan 
onze culturele troeven. 

• Begrip voor de parkeerproblemen 
van leveranciers en aannemers. 

• Terug een antiekbeurs in Brugge.
• Markten en marktkramers geven 

kleur en sfeer aan de stad. 
Streekproducten vormen een 
belangrijk aanbod op een 
toekomstige foodmarket.

Bruggelingen kunnen méér
Toerisme en onze haven: dat zijn onze 
belangrijkste economische troeven.  
Daar moeten we hard op blijven 
inzetten. Het gaat om de job van vele 
duizenden Bruggelingen.  
Wie werkt en onderneemt, verdient 
aanmoediging en kansen in plaats van 
tegenwerking.
Om onze welvaart veilig te stellen, 
zullen we wel ambitieuzer moeten zijn. 
Zo hebben we nood aan duurzame en 
technologische bedrijven die onze 
talentrijke jongeren hier houden. 

Pol Van Den Driessche en Nele Caus, 
onze beide lijsttrekkers, samen met een 
team van nog 45 andere sterke kan-
didaten staan klaar om een moderne 
invulling te geven aan de Gruuthuse- 
spreuk “Plus est en vous”.  
Wij geloven echt dat Brugge en de 
Bruggelingen méér kunnen. 
Tijd voor verandering dus.
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➔ Nele Caus
tweede plaats

‘Brugge, een bruisende stad, dat betekent 
ook een diverser winkelaanbod.’

▼ Nele Caus en Pol Van Den Driessche: 
onze lijsttrekkers op zondag 14 oktober.

Dit is het tweede van vier informatiebladen die de Brugse N-VA verspreidt 
om haar programma bekend te maken. 

Let wel, het gaat hier om slechts enkele opmerkelijke punten. 
Het hele programma vindt u op onze website.

Dank aan de vele Bruggelingen die ons hun ideeën en voorstellen bezorgden. 
U hebt ons daarmee goed geholpen!

‘Nele
nodigt uit’

zie blz. 4



2

Veilig thuis in een welvarend Brugge. 

➔ Françoise Van Hoorebeke
OCMW-raadslid

‘We dragen zorg voor elkaar;  
de Nederlandse taal verbindt ons 

en vormt de basis voor integratie.’

Sociaal

• Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, rijkdom en afkomst. 
• Sociale woningen zijn er voor wie het echt nodig heeft. De toewijzingsprocedure moet 

objectiever en duidelijker. Er komt één gemeenschappelijke wachtlijst. 
• Brugge is een diverse stad: we tonen en eisen respect voor iedereen, 

wat ook haar/zijn geaardheid is. 
• Voldoende kinderopvang voor koppels én voor alleenstaande ouders. 
• Buurtfeesten, wijkontmoetingscentra en speelstraten: wij zijn pro!
• Overheid en buren werken samen om eenzamen uit hun isolement te halen. 
• Vluchtelingen en legale migranten moeten zich integreren en dus Nederlands leren.  

Dat is ook hun beste garantie op werk. 
• We geven ‘nieuwe Bruggelingen’ kansen; het is aan hen om ze te grijpen!

Blunders
Het ‘Blunderboek’ van dit stadsbestuur is  
behoorlijk dik. U herinnert zich vast dit:

 Nog steeds te weinig openbare toiletten.

 Geen schepen van de Haven en daardoor 
een gebrekkige promotie van de haven.

 Nog steeds geen winterterrassen toegelaten.

 Te weinig kerstbeleving in Brugge.

N-VA-realisaties 
Onze gemeenteraads- en parlementsleden opperden 
geregeld positieve voorstellen.  Enkele werden 
gerealiseerd:

 Parkeerplaatsen voor zorgverstrekkers. 

 De gevaren van asbest worden eindelijk onderkend. 
Maar de aanpak kan nog veel beter.

 Handelszaken die kiezen voor een Nederlandstalige  
benaming, krijgen een premie. 

 Lagere terrastaks tijdens de werken aan het Zand. 
 

• Hulp nodig?
Met een app bereik je ook 
iemand om jou te helpen buiten 
de afgesproken uren.

▼ Nederlands leren: een must!
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Ons volledig programma vindt u op www.n-va.be/brugge

➔ Hugo De Bondt
Gemeenteraadslid

‘De toewijzing van een 
sociale woning  
moet objectiever gebeuren.’

➔ Dirk Barbier
Voorzitter N-VA Brugge

‘Wij kiezen voluit voor groei en  
uitbouw van de haven,  

dat resulteert in meer tewerkstelling.’

Senioren

• Woon- en zorgcentra moeten  
betaalbaar zijn.

• Bij werken moet altijd rekening gehouden 
worden met de zorgen van senioren. 

• Wij steunen projecten zoals: 
co-housing, kangoeroewoningen, 
assistentiewoningen en kotwonen.

• Bijzondere aandacht voor opvang van 
senioren na hun hospitalisatie.  

• Volgehouden cursussen om alle senioren 
vertrouwd te maken met computer en 
smartphone.

• Senioren laten zich horen, het 
stadsbestuur moet luisteren.

Haven

• Maximale steun voor uitbouw Zeebrugse haven: 
het gaat om duizenden jobs.

• Aantrekken van nieuwe trafieken door actieve 
promotie van de haven.

• Visartsluis ombouwen tot een nieuwe moderne 
zeesluis. Wie onteigend wordt, krijgt een 
correcte prijs en voorrang bij verwerving van 
een nieuwe woning. 

• Uitbreiden van bestaande transportzone en 
aanleg van een bewaakte truckparking  
aan de A11.

• Samenwerking met andere Vlaamse havens.
• Minder politici in het havenbestuur. 
• Het nieuwe derde en vierde spoor en meer 

estuaire vaarten helpen bij de ontsluiting 
van de haven. 

• Alle steun voor de Vlaamse zeevisserij.
• Zeebrugge moet de vertrek- en aankomsthaven 

worden voor cruiseschepen.  
Een samenwerking met bijvoorbeeld de haven 
van Miami zou super zijn. 

• Ook de groeiende marinebasis is een troefkaart 
voor de werkgelegenheid en de internationale 
uitstraling van Brugge.

• AED redt levens:
een app zegt je waar het dichtste 

hartmassagetoestel hangt.

▼ De haven van Zeebrugge:  
een onmisbare troef voor Brugge.
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▼ Computer- en smartphonecursus om bij te blijven.



We stellen u een tweede groep van kandidaten voor.  Ook zij willen 
zich voor elke Bruggeling inzetten:
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➔ Bernard Vermeersch
voorzitter N-VA werkgroep
organisatie - leraar

➔ Jurgen Vandesteene
kandidaat 
horecamedewerker

➔ Toon Van Moerbeke
campagneverantwoordelijke
N-VA Brugge - verzekeraar

➔ Kushal Shresta
kandidaat 
horecamedewerker

➔   Kurt Bolle
kandidaat
verpleegkundige

➔ Noëlia Sanchez
gemeenteraadslid

➔ Julie Hillewaert
kandidaat 
studente

➔ Barbara Vandenbosch
kandidaat
verpleegkundige

➔ Robert Vandaele
kandidaat

➔ Dominique De Spiegelaere
penningmeester N-VA Brugge
ondernemer

➔ Ulrike De Bondt
kandidaat
stadsmedewerker

Nele nodigt uit !
U wilt meer weten over ons programma
en de N-VA-kandidaten leren kennen? 

Nele Caus is uw gastvrouw!
Zondag 17 juni tussen 11 u en 12.30 u 
in de Pergola, gelegen aan de Groenerei.


