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VLAAMS BELANG

Beste Bredenaars, 

In de zomer vol toeristen en in de win-
ter genietend van haar winterslaap.  

Het is een dorpje met nog veel arbei-
ders, veel gewone mensen die dag-
dagelijks hard voor hun brood moe-
ten werken. Weinig mensen met een 
tweede verblijf of luxewagen. Een 
dorpje met zowel natuurlijke als his-
torische schoonheden. Je kan er zo 
verliefd op worden. Soms zorgt dit er 
echter voor dat de brave burgers in 
slaap worden gewiegd en er cruci-
ale, prangende problemen aan hen 
voorbijgaan.  

In 2022 heeft het bestuur zijn start ge-
mist. Tijdens de blokperiode weigerde 
het, ondanks ons aandringen, onze 
studenten te ondersteunen. Er werden 
honderdduizenden euro’s buiten de 
begroting uitgegeven aan kunstgras. 
Daarnaast verdedigt de gemeente een 
falende aannemer tijdens de afbraak 
van het kerkhof op het sas terwijl ze 
met de beschuldigende vinger naar de 
Bredenaar wijst. “Het zijn de inwoners 
die geen foto’s mochten nemen”, klinkt 

het bij hen. Dat zijn maar enkele punten 
waarin het rode bestuur de mist in ging, 
maar daar bleef het helaas niet bij.  

Wat ons dit jaar ook opviel, was de 
wederom stijgende armoede in onze 
gemeente. Dat verrast ons echter niet; 
de crisis hakt er onverbiddelijk in bij 
alle Vlaamse gezinnen. Wat ons wel 
verbaasde, waren de reacties van het 
gemeentebestuur daarop. In tijden van 
steeds stijgende armoedecijfers kiest 
de gemeente Bredene om een voltijds 
extra personeelslid aan te nemen voor 
de dienst toerisme en neemt het slechts 
een halftijds personeelslid aan voor de 
dienst sociaal werk. Wanneer onze 
fractie scherpe vragen stelt waarom 
de keuze werd gemaakt om meer te 
investeren in toerisme in plaats van de 
aanpak van armoede krijgen we te 
horen dat “we al genoeg brugfiguren 
hebben” of “dit moet je in zijn groter 
geheel zien. Wij zijn niet de enige ge-
meente waar de armoede stijgt”. En 
dat laatste klopt, ware het niet dat het 
net een motivator moet zijn voor onze 
gemeente om daarin een voortrekkers-
rol te spelen in plaats van te schuilen 
achter statistieken en algemeenheden.  

Waarom wij ons dagdagelijks voor het 
Vlaams Belang in Bredene inzetten? 

Wij zijn Vlamingen die trots zijn op 
wat onze voorouders verwezenlijkt 
hebben. Onze eigenheid, onze taal en 
gebruiken, onze cultuur gevormd door 
onze rijke geschiedenis, onze wel-
vaart, onze rechten, maar ook onze 
plichten. Deze waarden, daar staan 
wij voor. En we zullen die op een de-
mocratische manier altijd blijven verde-
digen. Nu meer dan ooit!
 

Met vriendelijke groeten,

Gregory Roelandt
Afdelingsvoorzitter 
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BREDENE

BREDENE, EEN DORPJE AAN DE ZEE



• 57% van de Bredenaars geen vertrou-
wen heeft in het lokaal bestuur? 

• Kinder-kansarmoede met 111% is ge-
stegen in onze gemeente? 

• Het aantal plaatsen in woonzorgcen-
tra in Bredene met 30% gedaald zijn? 

• De financiële schuld van Bredene 
€2.344,23/inwoner is? 

• Criminele feiten in Bredene zijn geste-
gen met 17,5% in 2020? 

• De veel beloofde rechtszaak tegen de 
watergroep i.v.m. het kalkprobleem in 
het leidingwater van Bredene niet meer 
doorgaat? Het bestuur zal één à twee 
rechtszaken ondersteunen om te trach-
ten een juridisch voorbeeld te stellen. 
De rest van de Bredenaars moet alleen 
naar de rechtbank.

Na verschillende verontrustende be-
richten over de saneringswerken op 
begraafplaats Sas alsook de gevaar-
lijke verkeerssituatie gingen wij zelf ter 
plekke om polshoogte te nemen. Wat 
bleek? 

De aannemer respecteerde de op-
dracht niet en had de werken niet vol-
doende afgezet, waardoor inkijk mo-
gelijk was. Daarbij konden we zo zien 
dat men de werken met bitter weinig 
respect voor de overledenen (en dus 
hun nabestaanden) tewerk ging. 

Wij hadden reeds in voor-
bereiding van de werken 
opmerkingen gegeven in 
de gemeenteraad dat de 
selectiecriteria strenger 
dienden te zijn, maar 
daaraan gaf het bestuur 
geen gehoor. Het re-
sultaat was er ook dan 
naar. Toen wij dat op 
onze sociale media 
aankaartten, werd 
prompt ingegrepen 
door het bestuur door 750 m wandel-
weg af te zetten voor de Bredenaar. 

Het was volgens het bestuur dan ook 
niet de schuld van de aannemer, maar 
van de Bredenaar die niet mocht inkij-
ken. Ook een oplossing voor de ge-
vaarlijke verkeerssituatie (gecreëerd 
door de saneringswerken) voor fiet-
sers op de Prinses Elisabethlaan van 
onze kant viel in dovemans oren.
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Ook ons mooie Bredene voelde de 
schokken van de oorlog in Oekra-
ine. Ons gemeentebestuur stelde di-
rect “ons volk” beschikbaar voor 61 
opvangplaatsen en bewonderde de 
barmhartigheid van de Bredenaar 
die thuis vluchtelingen opnam. Echter 
op de gemeenteraad veranderde het 
verhaal ietwat. Zo bleek dat er hele-
maal geen 61 opvangplaatsen onder 
“ons volk” waren. Algemeen directeur 
Jan Eerebout zei dat dit mathematisch 
onmogelijk was. Daarnaast, dankzij 
onze interpellaties, bleek al gauw dat 
de gemeente de warmheid van de 
Bredenaar loofde, maar niet van zins 
van was om de Bredenaar hierin te 
ondersteunen of daarbij te helpen. De 
gemeente stimuleerde vooral dat deze 
Oekraïners zich zo snel mogelijk moe-
ten laten registreren in Brussel, om zo 
aanspraak te maken op een uitkering.  

OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN  

De energiecrisis zet zich zonder stop-
pen door. Prijzen swingen de pan uit, 
en meer en meer Bredenaars heb-
ben het moeilijk om het einde van de 
maand te halen. Aangezien de fede-
rale en Vlaamse overheid tekortschie-
ten in het dempen van deze prijzen en 
de last op onze mensen vinden wij dat 
de gemeente ook zijn steentje dient 
bij de te dragen. Daarom stelden wij 
voor dat de gemeente voorziet in een 
gemeentelijk energiefonds met een 
startbedrag van minimaal € 50.000 
die de Bredenaar kan ondersteunen in 

GEMEENTELIJK ENERGIEFONDS
onder meer de vorm van renteloze le-
ningen, rechtstreekse financiële steun 
of energiezuinige huishoudtoestellen. 
Aangezien het bestuur dit jaar al meer 
uitgaf aan kunstprojecten en tv-spotjes 
leek dit een bescheiden bedrag. Dit 
voorstel werd echter resoluut van ta-
fel geveegd. Sterker nog, volgens be-
voegd schepen Daisy Hosten was er 
geen indicatie dat de energiearmoe-
de in de gemeente steeg en dienden 
er volgens haar dus geen concrete 
stappen te worden genomen om dit 
tegen te gaan. 

Gregory Roelandt
Voorzitter

 

Patrick Vanparys 
Ondervoorzitter
+ afgevaardigde 
Vlaams Belang   
Jongeren 

Jordy Jacobs
Fractievoorzitter  
gemeenteraad
+ penningmeester 

Marc Schepens 
Ledenadministrator  

Patrick Van Stalle
Gemeenteraadslid 

Michel Declercq
Gemeenteraadslid 
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11 juli was het weer zover: onze Vlaam-
se feestdag! Menig Vlaamse leeuw wap-
perde fier boven Bredene! Om de Brede-
naar daarvoor te bedanken, trokken wij 
erop uit en bedankten wij hen met een 
gulden spoor. Intussen luisterden wij naar 
hun bekommernissen, ideeën en grieven.
···································
Toen er opnieuw wijkraden werden 
aangekondigd, aarzelden wij geen mi-
nuut om ons op elke vergadering pre-
sent te tekenen. We hoorden boeiende 
insteken, tragische verhalen en reële 
zorgen van de Bredenaar. De stem van 
het volk is duidelijk: de huidige situatie 
kan zo niet verder.

····································
De brandstofprijzen swingen nog steeds 
de pan uit en blijven in stijgende lijn 
gaan. Er wordt zelfs verwacht dat de 
brandstof zal stijgen tot prijzen van € 3 
per liter! Pure waanzin. De regering kan 
dit dempen door accijnsverlagingen, 
maar weigert dat steevast. Om te pleiten 
voor lagere brandstofprijzen zijn we op 
pad getrokken om te gaan flyeren. 

TEKEN OOK ONZE PETITIE OP

www.betaalbaartanken.be

Op zaterdagavond 15 oktober om 19u komen parlementsleden Stefaan Sintobin 
en Kurt Ravyts naar het Staf Versluyscentrum in Bredene om een lezing te geven 
over twee thema’s die dezer dagen zeer actueel zijn en eigenlijk hand in hand 
gaan: armoede en energie in Vlaanderen en Bredene. Wat de stand van zaken 
is, waar we naartoe gaan, maar ook vooral wat de oplossing is. Iedereen is 
welkom, de toegang is gratis! U hoeft zich enkel in te schrijven door een mailtje 
te sturen naar bredene@vlaamsbelang.org. Tot dan!  

Op 23 april hielden wij onze stoof-
vleesavond, wat niet minder dan een 
enorm succes was! We konden reke-
nen op een volledig uitverkocht evene-
ment, een overvolle zaal en uiteraard 
ook een gezellig en leuk samenzijn 
met een goede portie stoofvlees met 
frieten. Onze gasten waren nationaal 
ondervoorzitter en fractievoorzitter in 
de Kamer Barbara Pas en onze peter 
en Kamerlid Kurt Ravyts. Beiden ga-
ven mooie en sterke toespraken over 
de huidige toestand in het politieke 
landschap alsook een analyse van 
Bredene. Wordt vervolgd in 2023!

EEN SUCCESVOLLE
STOOFVLEESAVOND!

Wij zoeken steevast geëngageerde Bredenaars die zich samen met 
ons willen inzetten om de belangen van Bredene te verdedigen en om 
sterker dan ooit te staan in onze gemeente. Wij bieden een uitgebreid 
en sterk platform, een leuke en gedreven groep en de mogelijkheid tot 
zelfontplooiing binnen de partij. 

Heeft u interesse?

Stuur dan een mailtje naar bredene@vlaamsbelang.org! 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze nieuwste acties, 
tussenkomsten of de werking van onze afdeling? Like onze Facebook-
pagina of kom erbij in onze Facebookgroep (QR-code inscannen)

Reeds op 21 februari vroegen wij in de 
gemeenteraad onder andere om te voor-
zien in een voordeeltarief voor de Brede-
naar in het nieuwe zwembad. Toen werd 
daar geen duidelijk antwoord op gege-
ven. Op 18 mei bleek dat het bestuur wel 
degelijk was ingegaan op ons voorstel. 
Helaas spreken we nog steeds over € 3 
om baantjes te zwemmen en € 7 voor het 
recreatiebad. Zo maar even het dubbele 
van wat de Bredenaar nu betaalt. De 
totale kostprijs van dit project bedraagt 
zo € 1.350.000 per jaar, 30 jaar lang! 
Men kan zich afvragen of dergelijke kost 
nog te verantwoorden is in deze tijden.

VOORDEELTARIEF
NIEUW ZWEMBAD

KOM ERBIJ!
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