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Overlast, criminaliteit:

Kordate aanpak!
Uw veiligheid, onze zorg!
Beste Bruggelingen,

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Uit mijn talrijke gesprekken met vele inwoners van onze stad de afgelopen tijd
heb ik geleerd dat mensen wel degelijk
wakker liggen van de veiligheidsproblemen en het spectaculair stijgend aantal
incidenten in onze stad. Op de Burg
worden blijkbaar geen kranten gelezen,
vandaar een beperkte greep uit de krantenkoppen van de afgelopen maanden.

9 "Bende tienermeisjes terroriseert
Brugse stationsbuurt. Meisjesbende schopt andere meisjes, en wilde
zelfs iemand op de sporen duwen."
9 "Meer criminele feiten in station
Brugge."
9 "Brugse jongerenbende riskeert
tot vijf jaar cel. Brugge is geschokt
door twee jeugdbendes die mensen
mishandelen. Jongen (14) in elkaar
geslagen."
9 "Buurtbewoners Tempelhof klagen
over overlast van jongerenbendes.
Vechtpartijen zijn hier eerder de
regel dan de uitzondering."
9 "Gezin krijgt klappen, vader gaat
homejackers zelf te lijf in Brugge."

9 "In enkele uren tijd 37 illegalen
opgepakt bij actie in Zeebrugge."
9 "Mijn werf is net een hotel voor illegalen. Ze doen hun behoefte op
mijn vloer, slapen in mijn bed en
beschadigen de boten."
9 "Jonge illegaal gearresteerd in
Brugge voor diverse handtassendiefstal."
9 ...
Wie dus durft te beweren dat het allemaal nog wel mee valt in Brugge en alles
herleidt tot “onveiligheidsgevoel” pleegt
schuldig verzuim en verzaakt aan
zijn verantwoordelijkheid als lokale bestuurder.

Consequent en altijd. Dat gaat dus heel
wat verder dan een politioneel optreden
ten aanzien van straat- en geweldcriminaliteit. Nultolerantie moet ook gelden
voor druggebruik, vandalisme en werkelijke overlast. Illegalen moeten worden
opgespoord, aangehouden en vastgezet in
afwachting van hun repatriëring.
Voor het Vlaams Belang is de veiligheid
van en voor de Bruggeling in ieder geval een topprioriteit.

Kordaat optreden
Voor het Vlaams Belang moet de
aanpak van criminaliteit, zinloos
geweld en andere vormen van
overlast een prioriteit zijn voor het
Brugse stadsbestuur. Het Vlaams
Belang wil dat er kordaat wordt
opgetreden tegen elke daad die de
onveiligheid van een buurt, een
wijk of de gehele stad verhoogt.

Stefaan Sintobin
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Islamitische feest:
Brugse politici waren er wat graag bij.
Op 17 juni zette een kerk (!) haar deuren wagenwijd open voor de
moslimgemeenschap.
In de Magdalenakerk vierde de islamitische gemeenschap ‘iftar’, het verbreken van een
vastendag in de maand van de ramadan. Tijdens deze viering kwamen de verschillende
geloofsgemeenschappen en atheïsten samen, zogezegd voor een open dialoog.
De viering lokte opvallend
veel lokale
politieke
boegbeelden. Wij hebben
voor u alvast aangevinkt
welke partijen prominent
aanwezig waren:

PCD&V
Psp.a
PN-VA
POpen VLD
PGroen!

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang wenst u
een zalige kerst & een
voorspoedig 2018.
Onze gemeenteraadsleden zijn steeds
tot uw dienst

Yves Buysse

Vragen & suggesties?
brugge@vlaamsbelang.org

Integratie in Brugge…
Recent konden we in de media
lezen dat de vzw Al Minara geen
schoolgebouw meer vindt om in
het weekend Arabische lessen te
geven. De voorbije twee jaar kon zij
terecht in twee scholen in de Brugse
binnenstad, maar die samenwerking
werd beëindigd en men is nu op
zoek naar een nieuwe locatie.
Al Minara is Arabisch voor vuurtoren
en is een vereniging voor moslima’s
met vertakkingen in heel Vlaanderen.
Op de webstek www.alminara.be lezen
we dat deze vereniging klaar staat om
bekeerlingen en wie opgroeide in een
moslimgezin wegwijs te maken in het
kluwen van informatie over de “snelst
groeiende levenswijze ter wereld”. “We
geven Arabische lessen en vorming
over de islam en we organiseren
financiële hulpacties voor Palestina,
Syrië, Yemen en Ivoorkust”, zegt
Mériem Mokran die twee jaar geleden
aan de wieg stond van een Arabisch
schooltje in Brugge.
Ongetwijfeld zijn veel Bruggelingen
niet op de hoogte van het bestaan
van een Arabisch schooltje in hun
stad. En net als wij vragen ze zich
ongetwijfeld af hoe dit te rijmen valt
met de integratie van moslims in
onze gemeenschap en stellen ze zich
ook vragen bij de financiering van dit
project. Het Vlaams Belang neemt
dan ook de nodige initiatieven om
klaarheid te scheppen in dit dossier.
Wordt vervolgd.

Arnold Bruynooghe

VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)

Naam: ............................................................................................................................................................................... Man Vrouw
Straat: .................................................................................................................................................................... Nr.: .................................................
Postcode:................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................
Tel.:...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................
E-post: ................................................................................................................................................................................................................................
Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem)
west-vlaanderen@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vlaams Belang vraagt meer zitbanken
op Stationsplein.
Het station van Brugge is niet alleen
een belangrijke aankomstpoort voor
veel toeristen, maar ontvangt ook
dagelijks heel wat pendelaars en
studenten. Vele van hen maken ook
gebruik van de busdiensten van De
Lijn.
Op het vernieuwde stationsplein werden
aan iedere bushalte slechts enkele
zitplaatsen voorzien. Veel te weinig
vindt het Vlaams Belang in verhouding
tot de vele gebruikers, vooral ter hoogte
van de perrons van de stadsbussen.
Het is weinig klantvriendelijk, komt

niet goed over bij de toeristen en is op
piekmomenten, vooral voor de vele
oudere mensen en mensen met een
beperking een probleem.
Vlaams Volksvertegenwoordiger en
lijsttrekker Stefaan Sintobin ondervroeg
hierover minister van Mobiliteit Ben
Weyts, die negatief antwoordde op
de vraag naar meer zitbanken. Het
stadsbestuur dan weer beloofde aan
gemeenteraadslid Yves Buysse om de
kwestie opnieuw aan te kaarten bij De
Lijn.

11 juli: Brugge vlagt
Traditiegetrouw organiseerde het
Vlaams Belang n.a.v. 11 juli een
bevlaggingsactie. Iedere Bruggeling
kon bij de bestuursleden terecht voor
een gratis leeuwenvlag, een actie die
trouwens perfect door het stadsbestuur
zou kunnen georganiseerd worden.
Op 11 juli zelf bezochten onze
bestuursleden dan alle mensen die hun
woning effectief bevlagden en beloonden
wij hen met een koelkastmagneet. En met
grote tevredenheid konden we vaststellen
dat steeds meer mensen hun woning
bevlaggen op 11 juli.
Vlaggen en magneten kunnen nog steeds
besteld worden via:
brugge@vlaamsbelang.org

Parkeerbeleid in Brugge = Pestbeleid !
In de gemeenteraad van oktober was
de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid geagendeerd. Ons gemeenteraadslid
Arnold Bruynooghe somde een ganse
reeks bedenkingen op. We zetten er enkele op een rijtje:
• Overal in de binnenstad moet er betaald worden, ook op plaatsen waar er
ruimte zat is om te parkeren (Calvariebergstraat, Hugo Verrieststraat, Bilkske, …).
• Wie in de binnenstad woont en vandaag bezoekerscodes nodig heeft, moet
er minimum 10 kopen. Vanaf 1 januari 2018 zijn die niet meer geldig, ook
de bezoekerscodes die men op dat moment nog heeft.
• Als je nu een bezoeker hebt voor een
half uurtje wordt een bezoekerscode
van 4 uur volledig opgesoupeerd. Opsplitsen kan blijkbaar niet. Vreemd in

dit digitale tijdperk…
• Andersvalide medemensen met parkeerkaart kunnen gratis parkeren behalve in de “zoen & vroem”-zone aan
de voor- en achterkant van het station.
Velen weten dat niet en krijgen zo een
boete van € 30,00.
• Mensen die ‘vergeten’ te betalen in de
binnenstad om 14u00 krijgen een retributie aangesmeerd van € 30,00. Bij
een tweede controle om 14u45 opnieuw, want die vorige retributie telt
maar tot 14u30. Overdreven ijver en ‘pestgedrag’ van het parkeerbedrijf.
• Een vijftal minuutjes
de parkeerduur overschrijden, onmiddellijk
een boete van € 30,00.
Het invoeren van een
overgangsbedrag zou

pas een burgervriendelijk parkeerbeleid zijn.
• Overal in de blauwe zone 4 uren parkeren, behalve in een deeltje van de
Rijselstraat en de Dorpsstraat in SintMichiels waar men maximaal slechts 2
uren kan parkeren.
• En dan hebben we het nog niet gehad
over de sociale maatregelen die werknemers en zelfstandigen in de binnenstad verplichten om € 5 te betalen per
werkdag, en de moedige cursisten € 3
per dag.
• ….
Besluit: het parkeerbeleid in Brugge heeft veel
weg van een pestbeleid
en de achterliggende bedoeling ervan is duidelijk: de stadskas vullen.

Nieuw: brugge.vlaamsbelang.org

“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.

41.459
26.238

2015

2016

voor onze toekomst!

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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