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#Zeebrugge

ILLEGALEN
CRIMINALITEIT

Met deze speciale editie van ons lokaal 
blad wil ik mij namens het Vlaams Be-
lang specifiek tot u richten, niet alleen 
als lijsttrekker maar ook als Vlaams 
Volksvertegenwoordiger. En laat mij 
positief beginnen. Zeebrugge heeft 
alles om een leuke familie-badstad 
te zijn langsheen onze Vlaamse kust. 
Want Zeebrugge heeft veel troeven: een 
prachtig strand, gezellige horecazaken, 
kleinschaligheid, gastronomie, werk-
gelegenheid in de haven en toeristische 
bezienswaardigheden.

Helaas staat Zeebrugge de afgelopen ja-
ren steeds meer onder druk en worden 
jullie geconfronteerd met heel wat pro-
blemen. Er is de illegalenproblematiek, 
de teloorgang van de Strandwijk en de 
bijhorende leegstand, de uitbreiding van 
de haven versus de leefbaarheid, ernstige 
mobiliteitsproblemen,… Allemaal pro-

blemen die m.i. niet voldoende werden 
en worden aangepakt door het huidige 
stadsbestuur. Soms lijkt het of alles in 
Brugge draait om de binnenstad en de 
deelgemeenten  in de kou blijven staan. 
Dit geldt trouwens niet alleen voor Zee-
brugge maar ook voor Zwankendamme, 
Lissewege en andere deelgemeenten.

Zeebrugge verdient echter beter. 
Vlaams Belang wil zich  daarom 
100% inzetten om van Zeebrugge 
opnieuw de gezellige badstad van wel-
eer te maken. Verder in deze speciale 
editie doen wij dan ook een aantal 
voorstellen voor de heropleving van 
de Strandwijk,  leest u onze oplossin-
gen m.b.t. de illegalenproblematiek 
en engageer ik mij om het dossier van 
de Visartsluis zowel op gemeentelijk 
als op Vlaams niveau van dichtbij op 
te volgen. Verder vindt u in dit blad 

ook vijf concrete voorstellen voor stad 
Brugge. Tot slot wil ik jullie meegeven 
dat ik altijd bereid ben om met jullie in 
dialoog te treden en te luisteren naar jul-
lie verzuchtingen en suggesties. U mag 
mij daarvoor te allen tijde contacteren via  
stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be. 
En intussen wens ik ieder van jullie een 
deugddoende en welverdiende vakantie. 

Stefaan Sintobin
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Lijsttrekker gemeenteraad

Beste inwoners van Zeebrugge, 



Heropleving
Zeebrugge-Strandwijk

Tien Vlaams Belang ideeën

 9 verlaging taks 2e verblijf
 9 verlaging terrastaks
 9 verlaging taks op strandtenten
 9 meer gestructureerd en 

regelmatig zand en zwerfvuil 
weghalen 

 9 ophaling wekelijks huisvuil 
's avonds (om overlast van 
meeuwen te verminderen)

 9 auto's toelaten op de zeedijk tijdens de 
wintermaanden

 9 pendeldienst organiseren tussen dijk en zee tijdens 
zomermaanden

 9 jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op strand
 9 betere promotie Zeebrugge als familie-badstad.
 9 doortastend premiebeleid om nieuwe handelszaken 

aan te trekken 

Ccontactpersoon  
Zeebrugge 

* luk.vanhaverbeke@telenet.be

www.facebook.com/VlaamsBelangBrugge/

1.  Geboortepremie
De vergrijzing van de Brugse bevolking is één 
van de grote uitdagingen naar de toekomst 
toe. We moeten er niet alleen voor zorgen 
dat afgestudeerden zich na hun studies gaan 
‘settlen’ in Brugge maar ook nieuwe jonge 
gezinnen moeten aangetrokken worden.. 
Ons voorstel: toekennen van een 
geboortepremie (500 euro) aan jonge, 
Vlaamse gezinnen.

2.  Gemeentelijk referendum
Naast meer aandacht voor de deelgemeenten willen wij ook de 
inspraak van de Bruggeling zelf verhogen. Tijdens de afgelopen 
jaren nam het democratisch déficit in Brugge  toe en groeide het 
ongenoegen bij de verenigingen en de bevolking. 
Ons voorstel: bindend referendum bij belangrijk 
maatschappelijke projecten.

3.  Rondetafelconferentie
De afgelopen jaren was er in Brugge heel wat discussie over het 
openbaar vervoer (De Lijn) en de mobiliteit in de stad. De relatie 
van Stad Brugge met De Lijn is naar een absoluut dieptepunt 
gezakt met alle nadelige voor de Brugse bevolking zelf. Stad, De 
Lijn en belangengroepen moeten samengebracht worden om tot 

een constructieve dialoog te komen.
Ons voorstel: een Rondetafelconferentie 
om te streven naar een duurzame 
oplossing.

4.  Gesloten centrum
De problematiek met illegalen in Zeebrugge 
neemt steeds verder toe. Het heeft in deze 
context weinig zin om te palaveren over 
de “revitalisering” van Zeebrugge. In het 
belang van de veiligheid van de inwoners 

en het havenpersoneel moet de burgemeester niet alleen zijn 
verantwoordelijkheid terzake opnemen maar in Brussel durven 
pleiten voor een drastische oplossing. 
Ons voorstel: een gesloten centrum voor illegalen in de 
kuststreek.

5.  Lokaal  Vreemdelingenbeleid
Wij zijn de eerste om te erkennen dat Brugge nog niet 
geconfronteerd wordt met dezelfde maatschappelijke problemen 
waarmee Antwerpen, Mechelen, Gent en in onze provincie 
Kortrijk, Oostende en zelfs Roeselare te maken hebben. Wij willen 
het zo houden: Brugge moet Brugge blijven. 
Ons voorstel: de bevoegdheid “Lokaal vreemdelingenbeleid” in 
het leven roepen. 

Vijf concrete voorstellen voor Brugge

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 
maakte recent een resolute keuze voor verdere groei in de Haven 
van Zeebrugge. Na 10 jaar studie en discussie hakte hij de knoop 
door in het dossier over de toegankelijkheid van de achterhaven. 
Er is nu een voorontwerp van een voorkeursbesluit voor een 
compleet nieuwe sluis die wordt gebouwd op de locatie van de 
oude Visartsluis. 

Vlaams Belang onderschrijft het belang van de haven van Zeebrugge 
en de noodzaak van een tweede sluis. Maar wij hebben ook begrip voor 
de onrust die de keuze voor de Visartsluis heeft veroorzaakt, vooral bij 
de gezinnen die dreigen onteigend te worden. Kiezen is uiteraard 
altijd een beetje verliezen, maar wij hebben het vooral moeilijk met 
de manier waarop dit dossier werd aangepakt. De communicatie 
omtrent de beslissing was ronduit beschamend. Via de media moesten 
gezinnen vernemen dat ze zouden onteigend worden en ook de 
infovergaderingen waren bij momenten van een beschamend niveau.

Hoe het nu verder moet en of de juiste keuze werd gemaakt  
valt af te wachten, maar het Vlaams Belang zal er in ieder geval 
op toezien dat alle bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek 
worden ingediend ernstig worden genomen en dat alle procedures 
correct worden nageleefd. Lijsttrekker 
en Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Stefaan Sintobin zal in ieder geval 
het dossier van nabij opvolgen in het 
Vlaams Parlement en indien nodig 
minister Weyts hierover interpelleren.

Nieuwe Visartsluis: 
de juiste keuze?



Illegalen: niet dweilen, maar 
de kraan dichtdraaien.
Naarmate het aantal illegalen in Zee-
brugge stijgt, neemt ook het aantal 
(ernstige) incidenten met illegalen toe.

Illegalen bekogelen havenarbeiders en 
bewakingspersoneel, een man wordt 
overvallen in het badenhuis, steeds meer 
meldingen van pogingen tot inbraak in 
huizen en auto’s, kraken van leegstaande 
ruimtes, diefstallen in winkels, intimida-
tie t.a.v. inwoners van Zeebrugge,…Het 
heeft in deze context voor het Vlaams Be-
lang dan ook weinig zin om te debatteren 
over de “revitalisering” van Zeebrugge.
 

Het Vlaams Belang eist dat: 
1. Burgemeester Landuyt nu eindelijk 
zijn verantwoordelijkheid opneemt en 
alle mogelijke maatregelen ontplooit om: 

• De veiligheid van de inwoners van 
Zeebrugge te garanderen.

• Het havenpersoneel en bewa-
kingsagenten te beschermen.

• Een leefbaar en veilig klimaat te 
scheppen voor het toerisme in 
Zeebrugge.

• Het economisch belang van de ha-
ven te vrijwaren.

2. Burgemeester Landuyt er bij het fede-
rale niveau op aandringt om efficiënte ini-
tiatieven te nemen (o.a. grensbewaking, 
controles op openbaar vervoer, inzet van 
federale politie aan station Brugge,…) 
om de toestroom van illegalen naar Zee-
brugge te stoppen. Niet verder dweilen, 
maar de kraan dichtdraaien.

3. Burgemeester Landuyt bij de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Justitie 
pleit voor de oprichting van een gesloten 
centrum voor illegalen in de kuststreek. 
De verdere uitwerking kan gebeuren in 
overleg met de kustburgemeesters en de 
provinciegouverneur.

Met Vlaams Belang Brugge beschik-
ken we over een uitgebreide en toffe 
ploeg mandatarissen, bestuursleden 
en militanten, die opkomt voor de 
belangen van ons Brugge. 

Uiteraard zijn 
we altijd op zoek 
naar mannen en 
vrouwen met ta-
lent die mee ons 
bestuur willen 
versterken, mee 
onze activiteiten 

willen helpen organiseren of op een 
Vlaams Belang-verkiezingslijst willen 
staan.

Bent u ook van mening dat Brugge 
Brugge moet blijven en dat we het 
Vlaams karakter en de open ruim-
ten van Brugge moeten koesteren en 
beschermen? Wil u ook niet langer 
aan de kant blijven staan en mee uw 
steentje bijdragen aan een Vlaams, 
veilig, leefbaar en gezellig Brugge? 
Aarzel dan niet en contacteer ons via 
brugge@vlaamsbelang.org.

Indien u op de hoogte wil blijven van 
onze standpunten en activiteiten kan 
u ook een bezoek brengen aan onze 
webstek: brugge.vlaamsbelang.org of 
onze initiatieven volgen via: 
facebook.com/VlaamsBelangBrugge.

Vlaams Belang Brugge 
zoekt M/V met talent!

Uw top 4 voor 14 oktober!

• Yves Buysse komt op de 3e plaats. 
Yves woont in Assebroek, is jurist van 
opleiding en coördineert de nationale 
studiedienst van het Vlaams Belang. 
Hij is gemeenteraadslid en was senator 
van 2001 tot 2014.

• Arnold Bruynooghe komt op plaats 
4. Arnold is onze fractieleider in de 
gemeenteraad. Hij woont in Sint-
Andries, is economist van opleiding 

en heeft een lange carrière als 
leraar achter de rug. 

• Agnes Bruyninckx (niet op 
foto) duwt onze lijst. Agnes 
is zaakvoerster op rust. Van 
1995 tot 2014 was Agnes een 
gewaardeerd gemeenteraadslid 
in Brugge. Van 2004 
tot 2014 was ze Vlaams 
Volksvertegenwoordiger.

Ignace Lowie, gewezen volksverte-
genwoordiger voor onze partij in De 
Kamer en ere-provincieraadslid zal 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
kandidaat zijn op de Vlaams Belang 
lijst. Binnen de partij bekleedde 
Ignace gedurende jaren tal van 
bestuursfuncties.

Ignace (°1958 Roeselare) is afkomstig uit Kortemark en woont 
sinds 2009 in Sint-Michiels Brugge. Hij is papa van een zoon en 
2 dochters en heeft 3 kleinkinderen. Hij studeerde aan het Klein 
Seminarie in Roeselare (laureaat Economie) en daarna geschiedenis 
aan de RUGent.  Beroepshalve was hij ambtenaar, eerst bij Financiën 
daarna bij Binnenlandse Zaken. Hij is gediplomeerd gids van de 
Vlaamse Gemeenschap (opleiding Spermalie Brugge) en stadsgids 
Brugge (Gidsenbond).

Ook Ignace Lowie versterkt onze lijst.

Naast lijsttrekker Stefaan Sintobin en eerste vrouw op onze lijst An Braem, 
werden recent ook de plaatsen 3 en 4 + lijstduwer bekendgemaakt. 



Als we sommigen mogen ge-
loven, is de immigratiecrisis 
voorbij en wordt er onder 
deze regering een kordaat im-
migratiebeleid gevoerd. Niets 
is echter minder waar. Stoere 
woorden dienen enkel om een 
gebrek aan daden te camoufle-
ren. Van een trendbreuk is aller-
minst sprake. De immigratiekra-
nen staan nog altijd wagenwijd 
open en België blijft wat het 
was: een topbestemming voor 
immigratie vanuit alle windstre-
ken. Met onze immigratie-app 
confronteren we het ‘fakenews’ 
van deze regering met de ob-
jectieve, onweerlegbare en ve-
rifieerbare cijfers. 

VLAAMS BELANG 
LANCEERT  
IMMIGRATIE-APP

www.immigratie.appLEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen  

van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via 

www.vlaamsbelang.org/programma

VLAANDEREN
WEER VAN ONS

De ijzeren wet dat het gevoerde 
beleid slechts een flauw afkook-
sel is van de verkiezingsbeloftes 
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk 
van deze regering. In plaats van 
de beloofde verlaging van de 
btw op elektriciteit werd ons een 
forse verhoging voorgeschoteld. 
In plaats van lagere belastingen 
kregen we de hoogste belasting-
druk van de OESO. In plaats van 
een streng immigratiebeleid wer-
den we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen. 
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in 
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van 
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze 
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verle-
den is allerminst sprake.
 
Baas in eigen land

 
Met onze campagne ‘Vlaanderen 
weer van ons’ zeggen we de po-
litieke klasse de wacht aan. Wij 
willen de macht opnieuw bij het 
volk leggen. Een volk dat baas 
is over zijn eigen centen, zijn 
eigen grenzen en zijn eigen 
toekomst. 

Met het Vlaams Belang maken 
we Vlaanderen weer van ons!

Wij willen de  
macht opnieuw bij  

het volk leggen

Tom Van Grieken
Voorzitter




