
Op 14 oktober trekken we naar de stembus voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de Brugse 
CD&V is dit een belangrijk moment. Ze stelde 
een grondig vernieuwde lijst samen, maar speelt 
tegelijk ook alle troeven en ervaring van de partij uit.

De Brugse CD&V-lijst wordt 
aangevoerd door 
kandidaat-burgemeester Dirk 
De fauw. Afscheidnemend 
burgemeester Patrick 
Moenaert is lijstduwer. 
Daarnaast kiest de partij 
resoluut voor vernieuwing 
met 21 nieuwe mensen, die 
voor het eerst opkomen. 
“Wij zijn bijvoorbeeld zeer blij 

met de komst van 
Consuelo Uribe en Laurence 
Mavouidi, twee inwoners van 
buitenlandse origine die sterk 
ingeburgerd zijn in Brugge”, 
vertelt Dirk De fauw. Maar 
CD&V heeft uiteraard ook 
heel wat ervaring in huis. 
“Zowat alle uittredende 
schepenen en 
gemeenteraadsleden nemen 

opnieuw deel. Ook de 
schepenen die in de loop 
van de legislatuur plaats 
maakten voor 
vernieuwing van onze 
rangen, steunen de lijst. 
Wij zijn ervan overtuigd dat 
we met deze ploeg van 
kandidaten een sterk 
resultaat zullen neerzetten”, 
aldus Dirk De fauw. 

{ons brugge}

direct

{ons brugge}
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Brugge!”

i n t e r v i e w

1 | De fauw Dirk
2 | Decleer Hilde
3 | Laloo Boudewijn
4 | Demon Franky
5 | Esquenet  Minou
6 | Demarest Jos
7 | Matthys Martine
8 | Marechal Pieter
9 | Rogissart Guy
10 | Roets-Denolf Georgine
11 | Jonckheere Paul
12 | Steel-Vandamme Ingrid
13 | Vermeulen Niels
14 | Snauwaert Erik
15 | Stubbe Frank
16 | De Langhe Piet

17 |  Van Geel Christina
18 |  Uyttenhove Bieke
19 |  Maene-Vileyn Chris
20 |  Ryckaert Trees
21 |  Uribe Consuelo
22 |  Caron Valerie
23 |  Strubbe Patricia
24 |  Mavuidi Laurence
25 |  De Windt Marianne
27 |  Teirlinck Conny
28 |  Steel Koen
29 |  Van Everbroeck Jan
30 |  Van Meckeren Yannick
31 |  Pauwels William
32 |  Van Oyen Frank

33 | De Vos Alexander
34 | Vanhooren Kim
35 | Batsleer Lode
36 | Verbouw Katrien
37 | Stubbe Louise
38 | Depreytere Carlo
40 | Vandenbruwaene Linda
41 | Deklerck Katrien
42 | Demuyt Wim
43 | Mus Lieve
44 |  De Cuyper Bernard
45 | Boydens Moniek
46 | Lesaffer Randall
47 | Moenaert Patrick
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Voor bedrijven werd recent 
zelfs nog een verlaging 
doorgevoerd!” De Brugge-
ling weet die inspanningen te 
waarderen. In de Stadsmoni-
tor, een onderzoek met een 
bevraging van de inwoners, 
in opdracht van de Vlaamse 
overheid in alle centrumste-
den, krijgt het beleid van de 
Brugse CD&V goeie scores. 
“Meer dan 86 procent van 
de Bruggelingen is tevreden. 
Dat is het mooiste compli-
ment dat we kunnen krijgen”, 
vinden Moenaert en De fauw. 
“Verder blijkt uit dat onder-
zoek ook dat Brugge een 
veilige stad is, dat veel 
mensen hier werk vinden en 
ondernemingen snel groeien. 
Dat zijn belangrijke pluspun-
ten voor de toekomst!”

De toekomst begint vandaag  

De Brugse CD&V is klaar om 
verder te werken aan een 
nog beter Brugge. Patrick 
Moenaert: “Ik heb beslist om 
na 18 jaar als burgemeester 
de fakkel door te geven. Ik 
wil het wat rustiger aan doen, 
en de stad in handen geven 
van een ploeg mensen die 
zich ook ten volle wil
inzetten voor Brugge. 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.”  

De afscheidnemende 
burgemeester ziet de 
toekomst dus met 
vertrouwen tegemoet, de 
continuïteit is verzekerd. En 
hij zal niet op zijn lauweren 
rusten, weet Dirk De fauw: 
“Ik ben blij dat Patrick na al 
die jaren gemotiveerd blijft 
om zich voor Brugge in te 
zetten. Hij zal dan ook de 
CD&V-lijst duwen, maar 
vooral: zijn ervaring blijft ter 
beschikking van de stad en 
de streek. Als de kiezer ons 
het vertrouwen geeft om de 
stad verder te besturen, zie ik 
voor Patrick nog een 
belangrijke rol weggelegd. 
Samen kiezen wij 
voor Brugge!”. 

“Samen 
kiezen 
wij voor 
Brugge!”

{ons brugge}

Woont u graag in Brugge? 
Geniet u ook van alles wat 
onze stad te bieden heeft? 
Wil u dat het stadsbestuur 
ook de volgende jaren 
alles in het werk stelt om de 
kwaliteit van het 
wonen, voldoende werk, 
een vlotte mobiliteit en een 
ruim aanbod sport en cultuur 
te garanderen? Dan mag u 
rekenen op de inzet van 
de Brugse CD&V, haar 
kandidaat-burgemeester 
Dirk De fauw en afscheidne-
mend burgemeester Patrick 
Moenaert. Zij hebben de 
ambitie om van Brugge 
een nog betere en mooiere 
stad te maken.

Eind dit jaar neemt Patrick 
Moenaert afscheid als 
burgemeester van Brugge. 
Bijna een kwarteeuw heeft hij 
zich ingezet om van Brugge 
een levendige, dynamische 
en aangename stad te ma-
ken. “Ik ben zes jaar OCMW-

voorzitter geweest, en met 
de steun van de Brugge-
ling zal ik straks ook 18 jaar 
burgemeester zijn geweest. 
Ik beschouw het nog altijd 
als een eer om dag in, dag 
uit voor deze stad te mogen 
werken”, zegt Moenaert

Mooie resultaten

De resultaten zijn dan ook 
niet mis. Dirk De fauw: 
“Onder leiding van Patrick 
heeft Brugge een ware 
metamorfose ondergaan. 
De stad kreeg op vele 
plekken een nieuw gezicht. 
Denk maar aan de Markt, 
het Pandreitje, de stations-
omgeving, de expressweg, 
het Concertgebouw, de 
renovatie van tal van 
historische gebouwen,… 
Brugge is een levendige stad 
en staat weer op de kaart! 
Tegelijk werd er over de 
leefbaarheid gewaakt met 
bijvoorbeeld veilige 

fi etsroutes, extra groen, 
nieuwe speelpleinen en 
sportinfrastructuur, de Brugse 
zomercheques, een ruim 
zorgaanbod, …”
Al die tijd hield CD&V ook 
nauwgezet de stedelijke 
fi nanciën in het oog. “We 
hebben verstandig geïnves-
teerd in onze stad, gezocht 
naar subsidies en privé-
partners waar dat mogelijk 
was, en gekozen voor een 
goed beheer van onze mid-
delen”, zegt Moenaert fi er. 
“En onze belastingen kunnen 
de vergelijking met andere 
steden perfect doorstaan. 

“Meer dan 
86 procent 
van de 
Bruggelingen 
is tevreden.”

i n t e r v i e w

Dirk De fauw & Patrick Moenaert

“Wij kiezen 
voor Brugge”
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