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Beste Bruggelingen,

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

Eigen postje eerst
Zowel Sp.a, CD&V, OpenVLD als N-VA
trachtten de afgelopen maanden zieltjes te
winnen met een opbod aan BB’s (‘Bekende Bruggelingen’) op hun lijsten. Maar
wat mij, en wellicht ook jullie, echter
nog het meest stoorde is de beschamende
vertoning rond het burgemeesterschap.
Voor Renaat Landuyt, Dirk De Fauw,
Pol Van Den Driessche en Mercedes Van
Volcem telt er blijkbaar maar één zaak: de
burgemeesterssjerp. “Eigen postje eerst”,
als het ware. Dat gaat dan nog gepaard
met dreigementen ("één stem minder en
ik stop ermee") of openlijke ruzies binnen
eenzelfde partij over hoe de burgemeestersjerp zal verdeeld worden.
En dan is er nog het overaanbod aan 'Bekende Bruggelingen'. Welnu ik kan jullie gerust stellen: bij Vlaams Belang geen
BB’s maar GB’s (= Gewone Bruggelingen). Bij ons een doorsnee van de Brugse
bevolking. Gewone mannen en vrouwen,

bedienden, arbeiders en zelfstandigen,
jong en oud. Eén ding hebben ze echter
gemeen: de kracht van hun overtuiging.

Brugge moet Brugge blijven
Beste inwoners, ik ben de eerste om
toe te geven dat Brugge inderdaad nog
niet geconfronteerd wordt met dezelfde
maatschappelijke problemen waarmee
Antwerpen, Mechelen, Gent, en in onze
provincie Kortrijk, Oostende en zelfs
Roeselare te maken heeft.
Maar ik heb de afgelopen jaren
wel enkele knipperlichten zien
afgaan in Brugge: vechtpartijen,
diefstallen, inbraken, vandalisme,… zijn niet meer uitzonderlijk. En in tegenstelling tot wat
sommigen denken groeit de moslimpopulatie in Brugge wel degelijk aan. Komt daarbovenop nog
de problematiek van de illegalen
in Zeebrugge. En net omwille van
die knipperlichten wil het Vlaams
Belang er garant voor staan dat

het niet verder escaleert. Beter voorkomen dan genezen zegt het spreekwoord.
Vandaar onze leidraad van nu tot aan de
verkiezingen in oktober:
ONZE STAD,
ONZE TOEKOMST,
ONZE MENSEN,

BRUGGE MOET
BRUGGE BLIJVEN.

Stefaan Sintobin
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Lijsttrekker gemeenteraad

BRUGGE.VLAAMSBELANG.ORG

Ook in Brugge:

Een hart voor onze mensen.
Recent werd door onze partij op de markt actie
gevoerd onder de noemer 'Een hart voor onze
Bruggelingen'. “Terwijl er steeds meer bespaard
wordt op de kap van onze gepensioneerden,
zwakkeren en hulpbehoevenden staat er geen
maat op de oplopende immigratiekosten. Het
mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land
40 procent lager liggen dan in de buurlanden,
het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet
meer kan betalen met een derde gestegen is en
1 op 7 mensen in armoede leeft. Intussen is
er wel geld voor immigranten die nooit 1
euro hebben bijgedragen. Op één jaar tijd
spendeerde de regering 1,3 miljard euro aan
de opvang van asielzoekers, 808 miljoen aan
werkloosheidsuitkeringen voor vreemdelingen

en 188 miljoen aan leeflonen voor asielzoekers.
Gemiddeld kost immigratie elke Vlaming
jaarlijks 987 euro. Wij vinden dat een echte
schande, vandaar deze actie”, aldus lijsttrekker
Stefaan Sintobin.
Om deze boodschap kracht bij te zetten deelde
onze partij rode hartsnoepjes uit. Hoeft het
gezegd dat deze actie door de bezoekers van
de markt gesmaakt werd.

Vlaams Belang ruimt afval illegalen op
Op vraag van enkele bewoners
uit Zeebrugge heeft het
Vlaams Belang recent de
rommel opgeruimd die in een
gemeenschappelijke ruimte van
een appartementsblok werd
achtergelaten door illegalen.
Matrassen, zetels, etensresten en
andere rotzooi. Indien nodig
staan we er de volgende keer opnieuw.
Zeebrugge kan op ons rekenen.

De cijfers voor de stad Brugge
zijn ontluisterend. In 2016 heeft
het Brugse OCMW maar liefst
€ 604.641 (u leest het goed!)
uitbetaald aan dringende medische
hulp voor illegalen. Dat is bijna
het dubbele van wat in 2015 werd
uitbetaald. Dit toont aan dat het
aantal illegalen onder de regeringMichel/De Wever alleen maar is
toegenomen én dat de kosten de
pan uit swingen.

Nationaal gezien betaalde de federale
overheid in 2016 voor de verzorging
van 15.759 illegalen in ziekenhuizen
een bedrag van niet minder dan 40,89
miljoen euro terug aan de OCMW’s.
Daarnaast werd nog eens 10,1 miljoen
euro betaald voor de verzorging
van 13.290 illegalen buiten de
ziekenhuizen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger &
lijsttrekker

Stefaan Sintobin

Volg hem op de voet, in het
parlement & op sociale media.

Discriminatie bij opzeg huur sociale woning
Recent ging het op de gemeenteraad over
de nieuwe wetgeving waarbij het huurcontract van bewoners van een sociale
huurwoning opgezegd wordt indien die
huurder plots (mede-)eigenaar wordt van
een eigendom (bv. door erfenis). Ons gemeenteraadslid Yves Buysse wees op het
discriminerende aspect van deze maatregel. De eigendommen van onze eigen
mensen zijn immers 100% gekend, daar
waar dit voor allochtone huurders wegens
het ontbreken van een centraal kadaster
in hun landen van herkomst niet altijd

Kosten dringende medische hulp voor illegalen
swingen de pan uit!

sintobinvb
StefaanSintobin

het geval is. Zij kunnen dus - zelfs met
eigendom in het buitenland - dikwijls ongestoord
blijven verder genieten
van onze voorzieningen.
Nog een geluk dat er geen
wachtlijsten bestaan voor
sociale woningen...
Of vergissen
we ons?
Bron foto: Wikipedia

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

An Braem eerste vrouw bij
Vlaams Belang
An is 35 jaar jong en woont met haar
echtgenoot en kinderen op Sint-Michiels.
Het gezin telt 4 kinderen: Lorre (9 j), Jasper (8j), Fien (6j) en Sam (2j). Beroepshalve is An werkzaam als secretariaatsmedewerkster in een onderwijsinstelling. An
is graag creatief bezig en wanneer ze de
nodige tijd vindt gaat ze ook lopen. An
is daarnaast ook lid van verschillende verenigingen binnen de Vlaamse beweging.

wil zich in
de komende jaren
dan ook
inspannen
om
van Zeebruggge
opnieuw
een leuke
en
aantrekkelijke
badstad te
maken.

An was gemeenteraadslid van 2006- 2012
en kan dus bogen op
enkele jaren ervaring
als mandataris. In de
volgende legislatuur
zal An zich vooral
toeleggen op Jeugd
en Onderwijs. Ook
Zeebrugge ligt haar
nauw aan het hart. Ze

Lijsttrekker Stefaan
Sintobin is
bijzonder verheugd over de beslissing van
An om de 2de plaats in te nemen: "An
staat symbool voor alle waarden en normen
waar ik, en mijn partij voor staat. Ik ben er
dan ook van overtuigd dat An een absolute
meerwaarde zal betekenen voor onze fractie
tijdens de komende legislatuur”.

Gewezen gemeenteraadslid An Braem
staat op plaats 2 bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

Gratis pendelbusjes…?
Bruggeling betaalt 2 keer.
Binnenkort zouden een 3–tal
pendelbusjes in Brugge moeten
rondtoeren om op frequente basis
vanaf randparkings mensen naar het
centrum te brengen. Hiermee wil
het stadsbestuur de mobiliteitsdruk
in de binnenstad verlagen alsook
tegemoet komen aan het terecht
toenemend aantal klachten over de
vele lijnbussen die door bepaalde
straten denderen in het centrum.
Het is maar de vraag of een paar
pendelbusjes een structurele oplossing
bieden voor het mobiliteitsprobleem
en de overdruk van bussen in de
binnenstad. Het ziet er zelfs naar
uit dat, op basis van de plannen, de
pendelbusjes voor extra bewegingen
zullen zorgen: 34 extra bussen over de
markt op weekdagen en 58 extra op
weekenddagen, voornamelijk tussen
10.00 en 18.00 uur.

Stationsplein = visitekaartje voor Brugge?
Het stationsplein is dé belangrijkste
toegangspoort tot Brugge. Duizenden toeristen, pendelaars, studenten,….nemen hier dagelijks een lijnof stadsbus.

Belang stelt (opnieuw) voor om meer
vuilnisbakken te plaatsen en om te onderzoeken of het concept van ondergrondse vuilnisbakken op het stationsplein haalbaar is. Wordt vervolgd...

Ondanks aandringen van onze lijsttrekker Stefaan Sintobin bij Ben Weyts,
bevoegd minister voor De Lijn, en
gemeenteraadslid Yves Buysse bij het
stadsbestuur blijft een nette stationsomgeving nog steeds een pijnpunt. Vlaams

Onze gemeenteraadsleden zijn steeds
tot uw dienst

Yves Buysse

Vragen & suggesties?
brugge@vlaamsbelang.org

Arnold Bruynooghe

Komt daarbij het ‘gratis verhaal’ dat
het stadsbestuur graag ophangt aan
dit project. De geraamde kostprijs
bedraagt 815.346,40 euro, te betalen
door de belastingbetaler. Het komt er
in feite op neer dat de Bruggelingen
2 x betalen voor het openbaar
vervoer. Eénmaal voor De Lijn via
de personenbelasting, een tweede
maal voor de pendelbusjes zelf. Niet
–Bruggelingen betalen helemaal niks
voor de pendelbusjes maar zullen er
wel gebruik van maken.
Wij zijn van oordeel dat het organiseren
van pendelbusjes geen kerntaak is van
het stadsbestuur en eigenlijk alleen
maar aan symptoombestrijding doet.

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

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