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Dirk De fauw & 
Patrick Moenaert

“Wij 
kiezen 
voor 
Brugge!”

Dirk De fauw
Patrick Moenaert
kies voor ervaring
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“Velen voelen zich geroepen, maar dit is geen tijd voor avonturen. 
Dirk, die onze kandidaat-burgemeester is, moet de nieuwe ploeg leiden. 
Hij kent Brugge door en door, heeft de nodige ervaring 
en brengt een duidelijke visie voor de stad.”

Patrick Moenaert - Burgemeester 7 
lijst



Dirk

{ons brugge}

“Ik heb de ambitie om onze stad, waar de inwoners 
tevreden zijn en graag leven, nog beter, mooier en 
dynamischer te maken. Onze ploeg met veel ervaring, 
maar ook 23 nieuwe gezichten, staat voor u klaar. 
Ik kies voor Brugge!”

Dirk De fauw lijsttrekker CD&V
Advocaat // Eerste gedeputeerde Provincie 
West-Vlaanderen // Gemeenteraadslid Brugge

Hilde Boudewijn

“Mijn doel is om over 6 jaar 
opnieuw door Testaankoop 
beoordeeld te worden als beste stad 
om te leven (huisvesting, veiligheid, 
mobiliteit en werkgelegenheid). 
Er is nog werk aan de winkel: meer 
betaalbare woningen, 
meer ruimte voor ondernemers, 
minder bussen in de binnenstad, 
verdere restauratie erfgoed, enz…” 

Hilde Decleer
2de plaats lijst CD&V
Advocaat // Schepen Stad Brugge // 
Provincieraadslid

“De financiële wereld beleefde 
turbulente tijden, banken hapten 
naar adem, maar Brugge boerde 
financieel uitstekend en hoort zelfs 
bij de financieel gezondste steden 
van het land. Die lijn doortrekken 
is de ambitie voor de komende 
zes jaar. Want een ambitieus beleid 
voeren én tegelijk zuinig beheren 
kan, zoals we al jarenlang bewijzen. ”

Boudewijn Laloo
3de plaats lijst CD&V
Schepen Stad Brugge // Provincieraadslid

Franky Minou

“Elke Bruggeling heeft recht op  
groene ruimte: veilige en verzorgde 
fietspaden, bossen, parken, pleinen 
en begraafplaatsen. Waarom ook 
niet gezellig samen barbecuen in 
het park? Verstandig straatgroen 
aanleggen en onderhouden is 
verder een must. Een doordacht 
snoeibeleid en nieuwe  
bladkorven in boomrijke straten 
moeten hier toe bijdragen”

Franky Demon
4de plaats lijst CD&V
Schepen Stad Brugge

“Meer mobiliteit, meer dynamiek, 
meer woongelegenheid, meer 
ondernemerschap, meer creatief 
initiatief, meer duurzame landbouw, 
meer moed, meer humor, meer kracht! 
Kortom: ik ga voor een positief 
project! Dynamisch en duurzaam 
vooruit met deze fantastische stad. 
Met uw steun wil ik bruggen bouwen 
met en voor alle Bruggelingen! ”

Minou Esquenet 
5de plaats lijst CD&V
Kabinetssecretaris minister Crevits

Jos Martine

“Luisteren naar mensen en hen 
stem geven. Dat is mijn opdracht, 
mijn hobby en mijn passie. Altijd 
zoeken naar oplossingen. In dialoog 
en creatief waar het kan, met milde 
koppigheid waar het moet.”

Jos Demarest
6de plaats lijst CD&V
Schepen Stad Brugge

“Als schepen van jeugd en welzijn 
ben ik ervan overtuigd dat elke 
Bruggeling de nodige ondersteu-
ning moet krijgen. Of hij/zij nu  een 
handicap heeft, langdurig ziek is, 
een gezin met kinderen heeft, in 
armoede leeft, jongere, kind, senior 
of zorgbehoevend is,... 
De stad moet van welzijnsbeleid 
een prioriteit maken! ”

Martine Matthys
7de plaats lijst CD&V
Schepen Stad Brugge 

Pieter

“Ik wil Brugge up ze 
kop zetten door op 
een jonge en frisse manier 
aan politiek te doen. ”

Pieter Marechal
8de plaats lijst CD&V
Woordvoerder & Communicatiemanager 
Club Brugge // OCMW-raadslid

Louise

“Kleur mijn bolletje en steun 
mijn enthousiasme voor een 
waarden-vast beleid, mijn vurige 
inzet om de jongeren nog meer te 
laten genieten in ons mooie Brugge 
en om de stem van JONG CD&V te 
laten weerklinken in de belangrijke 
beleidskeuzes! Ik heb jouw stem 
hard nodig, maar het brengt op :-)”

Louise Stubbe
37de plaats lijst CD&V
Studente economische wetenschappen

Patrick
“18 jaar lang heb ik dankzij uw steun elke dag 
mogen werken voor Brugge, de Bruggelingen en 

een welvarende regio. Mijn ervaring blijft 
ter beschikking voor onze mooie stad.”

Patrick Moenaert  //  lijstduwer CD&V
Burgemeester Stad Brugge

“Kies op 
14 oktober 
voor ervaring” 

Ingrid

Christina

“Mijn stem voor meer 
oprechtheid. Mijn stem voor meer 
dialoog. Mijn stem voor meer 
humor, pit en creativiteit. In de 
Brugse politiek en daarbuiten. Mijn 
stem voor Brugge, Ons Brugge.”

Christina Van Geel
17de plaats lijst CD&V
Auteur // stem // copywriter // 
presentator 

“In de gemeenteraad kon ik al 
veel mee helpen realiseren voor 
de bewoners van het noorden van 
Brugge. Het is steeds zoeken naar 
een evenwicht tussen de leefbaar-
heid van de polderdorpen en de 
tewerkstelling in de haven. Maar ik 
heb ook ervaring als mantelzorger. 
Ook daar wil ik me de volgende 6 
jaar extra voor inzetten. ”

Ingrid Steel-Vandamme
12de plaats lijst CD&V
Mantelzorger // Gemeenteraadslid

7 
lijst



U kan weer 
op ons rekenen. 
Sinds 1994 leidt Patrick Moenaert als 
burgemeester deze stad. Het resultaat mag er 
zijn: Brugge is een bruisende en dynamische 
stad geworden. Uit de bevraging van de 
Stadsmonitor bleek dat liefst 86% van de 
Bruggelingen tevreden is. Dirk De fauw: 
“Brugge is uitgeroepen tot Werelderfgoed. 
Het stadscentrum is grondig opgefrist. 
De Expresweg wordt veiliger gemaakt en in 
de deelgemeenten werden tal van straten 
heraangelegd.” 

“Het is ook de verdienste van Patrick en onze 
schepenen dat Brugge na het jaar van de 
Culturele Hoofdstad een nieuwe dynamiek kreeg. 
Er werd geïnvesteerd in het Concertgebouw, maar 
evenzeer in sport-, jeugd- en gemeenschapsinfra-
structuur, in extra groene ruimte… 
en zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan. 
Dat is trouwens ook de ambitie van CD&V”, 
glimlacht De fauw.
Onlangs is Brugge uitgeroepen tot de Beste Stad 
om in te wonen. “Een bijzonder mooi 
compliment”, vindt Patrick Moenaert. “Maar de 
belangrijkste graadmeter blijven mijn dagelijkse 
ontmoetingen met Bruggelingen: zij bevestigen 
telkens weer hoe goed het hier is en hoe fier ze 
zijn op Brugge. We moeten dus voortgaan op die 
weg. Daarom steun ik Dirk en zijn ploeg van 
ervaren schepenen en raadsleden, die wordt 
versterkt met 23 nieuwe gezichten. En ik geef 
graag nog een duwtje voor Brugge. 
De Bruggelingen mogen op ons rekenen!”

{ons brugge}

10 hoofdpunten uit het 
CD&V-programma 
voor {ons Brugge}

1  |  Betaalbaar wonen
 
Voldoende betaalbare woningen: het is een 
zorg voor jong en oud in onze stad. Daarom 
maken we werk van nieuwe woonzones, bij-
voorbeeld langs het water aan de Kolenkaai. In 
de binnenstad creëren we ruimte voor wonin-
gen door bovengrondse garages te vervangen 
door gegroepeerd ondergronds parkeren voor 
bewoners. De Woonwinkel wordt het centrale 
punt voor info en advies over vergunningen, 
premies en sociaal wonen in Brugge.

2  |  Ondernemend Brugge

Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en 
CD&V is hun partner. We garanderen voldoen-
de bedrijventerreinen, zowel op korte als lan-
gere termijn. Het vergunningenbeleid verloopt 
gecoördineerd en de administratie zoekt klant-
gericht mee naar oplossingen. Met creatieve 
acties wordt het winkelen in Brugge verder 
gestimuleerd. 

3  |  Bereikbaar Brugge

De voorbije jaren werd fors geïnvesteerd in de 
heraanleg van de Expresweg. Die wordt ver-
der aangepakt, zodat het verkeer van en naar 
Zeebrugge veiliger en vlotter verloopt. De bin-
nenstad wordt op zaterdagen en drukke shop-
pingdagen verkeersluw.  De grote invalswegen 
vanuit de rand en de Ring rond Brugge worden 
verkeersveiliger gemaakt. We onderzoeken of 
er een fietsersbrug over de Ring kan komen, 
tussen Sint-Kruis en Assebroek

4  |  Groene & 
      duurzame stad

De vele parken en bossen dragen bij tot de 
leefkwaliteit van onze stad. Nieuw groen moet 
zorgen voor een buffer tussen de woonkernen 
van Zwankendamme, Lissewege en Dudzele 
en de haven. In de binnenstad willen we kloos-
tertuinen openstellen als bijkomende open 
ruimte. CD&V wil een duurzame stad en maakt 
werk van energiezuinige stadsgebouwen.  

5  |  Cultuur & sport 
       voor iedereen

Brugge mag trots zijn op een breed en gedif-
ferentieerd aanbod cultuur en sport. De stad 
investeert verder in voldoende indoor en out-
door sportaccomodatie, samen met clubs, 
scholen en andere partners. Er komt een nieuw 
groot cultuurfestival in 2015, en daarnaast wil-
len we meer activiteiten van de cultuurhuizen 
in de deelgemeenten.  

6  |  Kwalitatief toerisme

Brugge kiest voor kwaliteitsvol verblijfs- en 
cultuurtoerisme. De toename van tweede ver-
blijven, vakantiewoningen en B&B zonder vas-
te bewoning wordt beperkt. Een nieuw con-
grescentrum in de binnenstad is een absolute 
noodzaak. Een ruime en goed uitgeruste cam-
ping komt bij voorkeur aan de Sint-Pietersplas. 
Via een gunsttarief wordt het treinverkeer naar 
Zeebrugge aangemoedigd. 
 

7  |  Ruimte voor jongeren

Jongeren hebben nood aan eigen ruimte. Het 
stadsbestuur neemt in samenspraak met hen ini-
tiatieven, bijvoorbeeld voor een indoor skatepark. 
Er komen voldoende fuifzalen waar jongeren ook 
zelf de bar kunnen uitbaten. Voor studenten inves-
teert de stad in een eigen ontmoetingsruimte en in 
ruimtes waar ze samen kunnen blokken tijdens de 
examenperiodes. 

8  |  Senioren zo lang mogelijk thuis

Wij willen een warme en sociale stad zijn. Daarom 
laten we ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. De 
stad ondersteunt het aanpassen van woningen om 
dit mogelijk te maken. Het OCMW biedt een uitge-
breid aanbod diensten, waarvoor iedereen betaalt 
volgens zijn of haar mogelijkheden. Senioren wor-
den gemotiveerd om deel te nemen aan het vereni-
gingsleven. 

9  |  Een veilige stad 

Brugge moet bovenaan blijven in de lijst van veili-
ge steden. De strijd tegen fiets- en gauwdiefstallen 
krijgt hoge prioriteit. De politie zal werk maken van 
een klantvriendelijker onthaal. De overlasttaks (ge-
meentelijke administratieve sanctie) wordt ingezet 
om ernstige overlast tegen te gaan: nachtlawaai, 
vechten op straat en zwerfvuil.  

10  |  Een gezonde stadskas

Gezonde stadsfinanciën zijn een absolute voor-
waarde voor goed stedelijk beleid. De Brugse 
CD&V beheert zijn financiën als een goed huisva-
der met een evenwicht binnen een meerjarenbe-
groting. De hele administratie springt zuinig om 
met overheidsgeld. 

Brugge is de “Beste stad om in te leven”, zo bleek uit een internationale enquête net voor 

de zomer. En dat wil CD&V zo houden. Daarom hebben we een uitgebreid programma 

opgesteld over hoe we Brugge de komende zes jaar nog beter, aangenamer en duurzamer 

willen maken. In dit artikel stellen we u graag 10 hoofdpunten uit ons programma voor.  

De toekomst begint vandaag. 



 CD&V                                                     gemeenteraadsverkiezingen 2012  |  Brugge

1   DE faUW Dirk
advocaat // Eerste gedeputeerde Provincie 
West-Vlaanderen // Gemeenteraadslid Brugge
Manitobalaan 29, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Graag uw burgemeester
2   DEclEEr Hilde
advocaat // schepen Stad Brugge // 
Provincieraadslid
Gentpoortstraat 46, 8000 Brugge

Ons Hilde!
3   laloo Boudewijn
Schepen Stad Brugge // 
Provincieraadslid
Berenwegel 21, 8000 Brugge (Koolkerke)

Laloo Sowieso
4   DEMon Franky
Schepen Stad Brugge
t Groeneveld 4, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

De mond vol van Brugge

5   ESqUEnEt Minou
Kabinetssecretaris minister crevits
Canadezenstraat 104, 8380 Brugge (Lissewege)

Brugge(n)bouwer
 

6   DEMarESt Jos
Schepen Stad Brugge
Azalealaan 30, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Creatief voortdoen dicht bij mensen
 7   MattHyS Martine
Schepen Stad Brugge
Zwanehoek 36, 8000 Brugge (Koolkerke)

W(m)eer Martine
8   MarEcHal Pieter
Woordvoerder & communicatiemanager 
club Brugge // ocMW-raadslid
Kortewinkel 5, 8000 Brugge

Brugge up ze kop
9   roGiSSart Guy
Manager Belgacom // gemeenteraadslid
Wiedauwbos 38, 8310 Brugge (Sint-Kruis)

Giender zien belangriek
10   roEtS-DEnolf Georgina
Huisvrouw // gemeenteraadslid // provincieraadslid
Karel Mestdaghstraat 83, 8000 Brugge (Sint-Pieters)

Altijd opnieuw enthousiast ! 
11   JoncKHEErE Paul
leersecretaris Syntra Vlaanderen // fractieleider 
Gemeenteraad // Voorzitter iVBo
Polderhoeklaan 19, 8310 Brugge (Sint-Kruis)

Samen voor ons Brugge
12   StEEl-VanDaMME Ingrid
Mantelzorger // Gemeenteraadslid
Kustlaan 147, 8380 Brugge (Zeebrugge)

Recht door Zee
 13   VErMEUlEn Niels
Student geschiedenis
Kloostermuur 8, 8310 Brugge (Sint-Kruis)

Tijd voor iets Niels
14   SnaUWaErt Erik
Gepensioneerd kaderlid inG // Gemeenteraadslid
Damse Steenweg 53, 8380 Brugge (Dudzele)

Voortdoen
15   StUBBE Frank
landbouwkundig ingenieur // ocMW-raadslid
Hendrik Consciencelaan 28, 8000 Brugge 

Wat werkt, tel t!
 16   DE lanGHE Piet
nationaal bewegingscoördinator bouwunie
De Klokke-Zuid 10, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Vo en me junder!

17   Van GEEl Christina
auteur // stem //  copywriter // presentator
Helmstraat 9, 8000 Brugge

Geel zot van Brugge!
 18   UyttEnHoVE Bieke
Zorgregiodirecteur familiehulp
Albert Dyserynckstraat 31, 8200 Brugge (Sint-Andries) 

Met Zorg voor iedereen
19   MaEnE-VilEyn Chris
Bediende cM Brugge
Bossuytlaan 27, 8310 Brugge (Assebroek) 

Fier op bruisend Brugge
20   rycKaErt Trees
Huisbewaarder
Joseph Desmedtstraat 9, bus 001 , 8310 Brugge 
(Assebroek) 

Betaalbaar wonen
 21   UriBE Consuelo
licentiaat in educatie en master Spaans
t Leitje 44, 8310 Brugge (Assebroek) 

Iedereen is belangrijk. Ideeën hebben geen taal. 
 22   caron Valérie
arbeidster stad Brugge
Jan Frans Willemstraat 7, 8000 Brugge (Sint-Jozef) 

Brugge ook voor ons!
 23   StrUBBE Patricia
opvoedster // onthaalmoeder 
Begoniastraat 25, 8310 Brugge (Assebroek) 

Een stad voor jong en oud
24   MaVUiDi Laurence
Huisvrouw
Calvariebergstraat 35, 8000 Brugge  

Ik voel mij thuis in Brugge
 25   DE WinDt Marianne
Ziekenhuisassistente
Camiel Van de Buschestraat 30, 8310 Brugge 
(Assebroek) 

Door jou maak ik het verschil
 26   cHEnot Marleen
ambtenaar Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap – Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Sikkelstraat 4 , 8000 Brugge (Sint-Jozef) 

Jij kiest de toekomst!
 27   tEirlincK Conny
arbeider grafische sector
Legeweg 13, 8200 Brugge (Sint-Andries) 

Voor jong en oud 
28   StEEl Koen
Huisarts // havenarts // arbeidsgeneesheer
Kustlaan 147, 8380 Brugge (Zeebrugge) 

Een gezond beleid
 29    Van EVErBroEcK Jan
Burgerlijk ingenieur elektromechanica 
en informatica
Grote Ede 11, 8200 Brugge (Sint-Andries) 

Samen werken aan een betere toekomst. 
30   Van MEcKErEn Yannic
Uitbater horeca
Veltemweg 66, 8310 Brugge (Sint-Kruis) 

No change without a rebel
 31    PaUWElS William
foorreiziger op rust
Hoedenmakerstraat 5 bus 3, 8000 Brugge  

Omdat politiek geen Kerremesse is!!! 
 32   Van oyEn Frank
advocaat // erkend bemiddelaar in familiezaken
Gistelse Steenweg 462, 8200 Brugge (Sint-Andries) 

Evenwicht 

33   DE VoS Alexander
aPZi – Groepering havenbelangen Brugge -
Zeebrugge // medezaakvoerder De Vos schoenen
Dirk Boutsstraat 14 , 8000 Brugge (Kristus Koning)

Alleen kiekens stemmen niet op De Vos
 34   VanHoorEn Kim
Verkoper scheikundige sector
Steenkaai 32, bus 5, 8000 Brugge 

-
35   BatSlEEr Lode
Bediende it sector
Karel De Ghelderestraat 29 , 8310 Brugge (Assebroek)

Brugge gaat voor dat ietsje meer met Lode Batsleer!
36   VErBoUW Katrien
Diensthoofd stadsadministratie gemeente 
Knokke-Heist
Dudzeelse Steenweg 381, 8380 Brugge (Dudzele)

Tot uw dienst!
 37   StUBBE Louise
Studente economische wetenschappen
Hendrik Consciencelaan 28, 8000 Brugge 

Klaar voor de toekomst!
 38   DEPrEytErE Carlo
Vormingswerker KVG West-Vlaanderen
Kardinaal Mercierstraat 30, 8000 Brugge (Kristus 
Koning)

Durven en Doen.
 39   cattoor Eddie
reder Zeebrugge
Meeuwenstraat 9, 8380 Brugge (Zeebrugge)

Werk en Welzijn voor iedereen
40   VanDEnBrUWaEnE Linda
Verzorgende bij familiezorg  // ocMW-raadslid
Veltemweg 117, 8310 Brugge (Sint-Kruis)

Ik ga er voor!
 41   DEKlErcK Katrien
onderwijzeres  // ocMW-raadslid
Beekweg 17, 8000 Brugge (Sint-Pieters)

Voor een sociaal Brugge
42   DEMUyt Wim
leerkracht  // ocMW-raadslid
Carmersstraat 31, 8000 Brugge 

Actie(s) en ervaring
43   MUS Lieve
Gepensioneerd ziekenhuisverpleegkundige 
// gemeenteraadslid // ereschepen
Dorpstraat 29, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

Brugge: boeiend en zorgzaam
 44   DE cUyPEr Bernard
industieel ingenieur, gepensioneerd leraar  // 
gemeenteraadslid  // ereschepen // provincieraadslid
Jac. Van Belleghemstraat 11, 8310 Brugge (Assebroek)

Positief maar Kritisch.
 45   BoyDEnS Moniek
lerares frans // gemeenteraadslid // ereschepen
St.Jansstraat 10, 8000 Brugge 

Doorgaan voor U
 

46   lESaffEr Randall
Decaan faculteit rechten Universiteit tilburg, 
Hoogleraar tilburg en leuven // gemeenteraadslid
Katelijnestraat 27 bus 2, 8000 Brugge

Een man met een plan
 47   MoEnaErt Patrick
Burgemeester Stad Brugge
Tillegemstraat 40, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

Nog een duwtje voor Brugge

7 
lijst


