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Beste Bruggelingen,

Namens de afdeling Brugge wil ik 
vooreerst u, uw familie en uw vrien-
den een een vredevolle kerstperiode 
en een gelukkig en succesvol 2020 
toewensen. Veel geluk en voldoe-
ning in alles wat jullie ondernemen, 
en vooral een goede gezondheid.

Sinds de gemeenteraadsverkiezin-
gen staat het Vlaams Belang op-
nieuw stevig op de politieke kaart 
in Brugge. In oktober 2018 zetten 
we, na een moeilijke periode voor 
onze partij, een behoorlijk resultaat 
van 9,2 % neer waarmee ons aantal 
mandatarissen in de gemeenteraad 
verdubbelde van 2 naar 4. Bij de 
parlementsverkiezingen van 26 mei 
2019 deden we er nog een schep 
bovenop en werden we de derde 
partij in onze stad. Stefaan Sintobin 
en Yves Buysse werden Vlaams Par-
lementslid en Tom Vandendriessche 

EERST ONZE
MENSEN

werd tot Europees parlementslid ver-
kozen. 

Organisatorisch zaten we het afge-
lopen jaar met onze afdelingswer-
king niet stil. Nieuwe leden, verbre-
ding en verruiming van ons bestuur, 
met “Schild en Pint” een geslaagde 
jongerenactiviteit, een verhoogde 
aanwezigheidspolitiek, sociale huis-
bezoeken, nieuwe afdelingsactivi-
teiten, verdere “professionalisering” 
en activering van onze facebookpa-
gina,…

En ook op politiek vlak volgden we 
alles op de voet. Onze fractie in de 
gemeenteraad interpelleerde het 
College van Burgemeester en Sche-
penen over uiteenlopende zaken: il-
legalenproblematiek in Zeebrugge, 
de locatie van een nieuwe brand-
weerkazerne, burkini-zwemmen in 

Jan Guilini en het Interbad, strea-
men van huwelijk in de raadszaal, 
samenwerking haven Zeebrugge-
Antwerpen, kerstmarkt & eindejaar-
gebeuren, het Zand als evenemen-
tenplein, evaluatie van het zomersei-
zoen in Zeebrugge,… 

Kortom beste Bruggelingen, Vlaams 
Belang Brugge draait op volle toe-
ren. U kan uiteraard steeds verder 
op ons rekenen. Suggesties, vragen, 
opmerkingen of bedenkingen zijn 
steeds welkom.

An Braem
Afdelings-
voorzitster

VLAAMS BELANG BRUGGE, OP VOLLE TOEREN!
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DE GEMEENTERAADDE GEMEENTERAAD
UW STEM IN

Recent werd Vlaams Volksvertegen-
woordiger Stefaan Sintobin aange-
duid als voorzitter van de commissie 
Welzijn in het Vlaams Parlement.

“Het is voor mij een bijzondere 
eer en erkenning om een voorzit-
terschap van een commissie in het 
Vlaams Parlement toegewezen te 
krijgen. Het beleidsdomein Wel

Vlaams & Sociaal: Stefaan Sintobin voorzitter commissie Welzijn
zijn bevat een gans scala aan fa-
cetten die het dagdagelijkse leven 
van honderdduizenden Vlamingen 
beïnvloeden en bepalen: kinderop-
vang, gezinsbeleid, persoonsvolgen-
de financiering, wachtlijsten in de 
zorg, integrale jeugdhulp, Vlaamse 
gezondheidszorg, geestelijke ge-
zondheid, ouderenzorg, betaalbare 
woonzorgcentra,…

Met de keuze voor het voorzitter-
schap van de commissie Welzijn 
wil onze partij ook ons sociaal 
gelaat extra in de verf zetten en 
steviger benadrukken. Men hoeft 
echt niet links te zijn om sociaal 
te zijn. Vlaams en sociaal, zo zijn 
we altijd geweest, steeds met als 
uitgangspunt eerst onze mensen”, 
aldus Stefaan.

Toen Stefaan Sintobin tijdens de 
campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen stelde dat ook Brugge 
steeds meer moslims telde, werd hij 
zowat door iedereen uitgelachen. 
Toen hij wees op de toenemende 
islamisering in West-Vlaanderen, 
werd hem verweten een populist te 
zijn. 

Vandaag geven de feiten hem ge-
lijk. Uit de media blijkt nu dat de 
moskee op Sint-Andries uit haar 
voegen barst en men op zoek gaat 
naar een andere locatie voor een 
nieuwe (tweede?) moskee. Burge-
meester Dirk De fauw (CD&V) liet 

Nieuwe moskee in Brugge? Nieuwe moskee in Brugge? 
Vlaams Belang zegt neen!Vlaams Belang zegt neen!

reeds weten dat het stadsbestuur de 
moslimgemeenschap zal helpen in 
de zoektocht naar een andere loca-
tie. 

Welnu, burgemeester De fauw: 
Een moskee waar de Koran gepre-
dikt wordt staat symbool voor een 
religie die niet verenigbaar is met 
onze westerse waarden en nor-
men. De Islam staat haaks op onze 
maatschappijvisie. Islam stelt de 
sharia boven de grondwet, erkent 
geen scheiding tussen kerk en staat 
en is gekant tegen gelijkheid tussen 
man en vrouw. En Islam is al zeker 
geen vreedzame religie. 

Vlaams Belang zegt NEEN 
tegen een nieuwe moskee in Brugge. 
Wij zullen dus alle mogelijke midde-
len, ook juridische, uitputten om een 
nieuwe moskee in Brugge een halt 
toe te roepen. 

STEFAAN SINTOBIN
Fractievoorzitter

 stefaan.sintobin@brugge.be 
 0495 360 075
Jeruzalemstraat 4, 8000 Brugge

AN BRAEM
Gemeenteraadslid

 an.braem@brugge.be 
 0477 795 125
Vlierstraat 6, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

YVES BUYSSE
Gemeenteraadslid

 yves.buysse@brugge.be
 0475 822 133
Sparrenstraat 17, 8310 Assebroek (Brugge)

SANDRA DE SCHUYTER
Gemeenteraadslid

 sandra.deschuyter@brugge.be
 0491 122 243
Wantestraat 92, 8310 Assebroek (Brugge)
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TOM 
VANDENDRIESSCHE
Europees parlementslid

TomVandendriesscheVB
    tom.vandendriessche@europarl.europa.eu

Cijfers zeggen soms meer dan woorden:
Inwoners niet-Europese origine per 
gemeente in 1990 en 2019

Brugge
inwoners niet-EU-origine in 1990: 0,8 procent
inwoners niet-EU-origine in 2019: 8,5 procent

Burkini in Brugse zwembaden?
Geen probleem zegt schepen Franky Demon (CD&V)

Bezorgde burgers hebben ons enige tijd geleden 
gemeld dat er zowel in het Jan Guilini als in het In-
terbad moslima’s werden toegelaten om met burkini 
te zwemmen. Fractieleider Stefaan Sintobin interpel-
leerde onmiddellijk bevoegd schepen Demon over 
deze kwestie. 

In tegenstelling tot wat hij antwoordde aan een bur-
ger via mail (zie hiernaast) draaide hij op de ge-
meenteraad wat rond de pot. Hij haalde een niets 
terzake doende arrest i.v.m. een Gents zwembad 
boven en plotseling bleek zwemmen met burkini 
in Brugse zwembaden voor de schepen geen pro-
bleem meer. Schijnheiligheid troef!

Beste mijnheer,

Uit ons onderzoek blijkt dat de aanwezige redders gisteren inder-daad hebben toegelaten dat de kledijvoorschriften door de twee da-mes in kwestie niet werden gerespecteerd. Op het moment van de voorgedane feiten waren er geen vaste redders aanwezig.
De betreffende personen werden hierop aangesproken en er werd gewezen op het reglement van Interne Orde voor Jan Guilini. De kledijvoorschriften, zoals opgenomen in het Reglement voor Interne Orde, werden uitgehangen in de balie zodat het voor alle medewer-kers duidelijk is wat toegelaten is en wat niet. Onze oprechte excuses voor dit misverstand”.

Schepen Franky Demon
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Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving 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 via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vlaams Belang Brugge, Jeruzalemstraat 4, 8000 Brugge of brugge@vlaamsbelang.org
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Meer van hetzelfde 

Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer 
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van 
de verliezers. 

Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste win-
naar van de verkiezingen en tweede partij van het 
land promoveerde, gooiden de verliezers het op 
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname 
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France 
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
de verliezers. 

Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met 
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijl-
paal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, 
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische 
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen 
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf 
te weinig dus voor een meerderheid. 

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost die-
nen te worden verzameld in de komende vijf jaar. 

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen 
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen 
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken. 
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. 
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut 
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de groot-
ste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië 
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe 
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen. 

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. 
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering voor-
al oude wijn in nieuwe zakken. Van een op-
lopende rusthuisfactuur over stijgende wacht-
lijsten in de zorg en de sociale huisvesting 
tot de afschaffing van de woonbonus en 
de verhoging van de autobelastingen. 
De citroen moet blijkbaar tot de laatste 
druppel worden uitgeperst. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

WORD LID VAN ONZE BEWEGING!
 SMS "Info + naam en adres" naar 0468 22 11 33 en ontvang een 
 gratis proefpakket met Vlaamse leeuwenvlag.

 Surf naar vlaamsbelang.org/lidworden

 Mail naar info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org    02 219 60 09    M facebook.com/vlbelang    N twitter.com/vlbelang    P instagram.com/vlbelang
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