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Alexander De Vos
4de opvolger VLAAMS PARLEMENT

Franky Demon
4de KAMER

Piet De Langhe
4de opvolger KAMER

Christina Van Geel
6de opvolger EUROPA

Minou Esquenet
10de VLAAMS PARLEMENT
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Vijf jaar van  
stabiliteit waarin  
we kunnen bouwen

voorwoordje

en nog meer...
Dirk de Fauw het nieuwe woonzorg-

centrum Ter Potterie. Franky Demon
over onze studenten. Doorbraak in het Beurs-

haldossier Baudewijn Laloo
Onze mandatarissen op een rijtje

 Beste Bruggelingen en sympatisanten,

 De lente is vroeg in het land dit jaar en ook bij de Brugse CD&V bruist en bloeit er al vanalles. 
Zo gingen de CD&V-senioren bijvoorbeeld onlangs een inhoudelijk interessant debat aan met 
Europees kandidaat Steven Vanackere. En op 26 april is Brugge gaststad voor het nationaal verkie-
zingscongres van CD&V. Dat congres staat helemaal in het teken van ons plan voor de toekomst. 
Een plan om te bouwen aan een sterker Vlaanderen, in een sterker land en een sterker Europa. 
CD&V Brugge bouwt enthousiast mee, met 5 sterke kandidaten die op 25 mei uw stem verdienen. 
Minou, Christina, Piet, Franky en Alexander zullen zich voor Brugge in de strijd gooien. Zij heb-
ben uw steun keihard nodig. Samen met u kunnen we voor Brugge een vertegenwoordiger in het 
parlement loodsen. Samen kunnen wij CD&V’ers, wij Bruggelingen onze stad, ons Brugge, een 
plaats geven in Vlaanderen, België en Europa.
Op 25 mei bepaalt de kiezer hoe het politiek landschap er de komende 5 jaar zal uitzien. Vijf jaar 
van stabiliteit waarin we kunnen bouwen aan economische groei en sociale welvaart. Zo’n lange 
periode zonder verkiezingen, dat is uniek. En daarom is het zo belangrijk dat we erbij zijn. Daarom 
is het zo belangrijk dat we er samen voor gaan.
Met uw hulp zullen onze 5 trawanten er zeker geraken. Zij danken u alvast van harte.



Als schepen van Brugge Studentenstad vind 

ik het belangrijk dat de studenten zich goed 

voelen in Brugge en dat ze er een onvergetelijke 

studententijd beleven.  Minstens even belangrijk 

is dat onze hogescholen talent van eigen én in-

ternationale bodem naar onze stad halen. Vanaf 

september 2016 gaan ook de eerste universitaire 

opleidingen van start in Brugge.

De aanwezigheid van zoveel jong, talentvol en 
dynamisch volk vormt voor onze stad een uit-
daging om zich voortdurend te verjongen. We 
moeten blijven inzetten op allerlei domeinen, 
niet enkel socio-cultureel, maar ook op het 
vlak van huisvesting, mobiliteit, werkgelegen-
heid, …  Zeker dit laatste is iets waar ik de ko-
mende jaren nog meer wil voor gaan : het ho-
ger onderwijs biedt bedrijven en instellingen 
immers direct inzetbare, goed opgeleide pro-
fessionals aan en stimuleert en ondersteunt 

vernieuwing.  Samenwerking tussen hoge-
scholen en bedrijven, instellingen, … moeten 
we stimuleren. Bovendien bieden onze hoge-
scholen een aantal unieke opleidingen (zoals 
sport en bewegen, of hotelmanagement)  aan, 
hebben ze heel wat ervaring en vernieuwende 
werkvormen in huis, … Via een studie wordt 
momenteel onderzocht hoe we het bedrijfs-
leven beter kunnen laten aansluiten op het 
ruime opleidingsaanbod.

Met onverdroten ijver werkt schepen 
van Financiën en Stadseigendommen 
Boudewijn Laloo verder aan het 
Beurshaldossier en die inspanningen 
worden beloond. Het dossier kreeg 
inderdaad een nieuwe impuls, 
bij zoverre dat wij van een echte 
doorbraak kunnen spreken.

De oorspronkelijke locatie – de Oesterparking 
nabij het station – moest om diverse redenen 
worden verlaten, maar dat leidde niet tot be-
rusting, integendeel. De private investeerders 
die van in het begin geïnteresseerd waren in 
de bouw van de multifunctionele evenemen-
tenhal, vonden samen met schepen Laloo  een 
nieuwe inplantingsplaats : de Vaartdijkstraat 
in de directe nabijheid van de voormalige 
elektriciteitscentrale van Bombardier alwaar 
al een evenementenzaal is ondergebracht. Bei-
de projecten vullen mekaar dan ook perfect 
aan. Het schepencollege gaat voluit mee in dat 
project, wat inhoudt dat het werk zal maken 
van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) ten einde de bestemming vergunbaar 

te maken. Momenteel is de site immers nog 
gereserveerd voor milieubelastende industrie. 
Normaliter moet dit binnen een periode van 
twee jaar rond kunnen geraken. Een tweede 
voorwaarde in het kader van de mobiliteit, is 
het  ontdubbelen van het noordelijk gedeelte 
van de Vaartdijkstraat. Ook daarvoor zal het 
schepencollege de nodige initiatieven nemen. 
Met dit alles is de nieuwe beurshal geen verre 
toekomstdroom meer.

De bouwwerken voor het nieuwe woonzorg-
centrum Ter Potterie, gelegen op een unieke 
locatie in de binnenstad, zitten op schema.  
Binnenkort wordt de meiboom gezet op dit 
project dat, na voltooiing in 2016, plaats 
moet bieden aan 121 senioren met een hoge 
zorggraad. 

Het nieuwe woonzorgcentrum zal voldoen aan 
alle strenge kwaliteitseisen voor hedendaagse 
seniorenzorg:  minimale oppervlakte van de 
kamers, oproepsystemen, dwaaldetectie, venti-
latie, brandveiligheid,…

Het gebouw zal ook op vlak van duurzaamheid 
een voorbeeldfunctie vervullen.  Zo wordt  er 
een beoveld voorzien, in combinatie met een 
warmtepomp en betonkernactivering.

Het zijn drukke bouwtijden voor het Brugse 
OCMW, want tegelijk is immers ook de verbou-
wing aan de gang van het woonzorgcentrum 
Ten Boomgaarde op Sint-Michiels.  En recent 
werd ook de procedure opgestart om een archi-
tect aan te stellen voor de vervangingsnieuw-
bouw van de woonzorgcentra Minnewater en 
Sint-Clara.  Ook deze woonzorgcentra voldoen 
immers niet meer aan de recentste kwaliteit-
seisen.

Met haar acht woonzorgcentra, 5 service-
flatcomplexen, 2 dagverzorgingscentra, 11 
dienstencentra, het dienstenchequebedrijf en 
de meer dan 300 seniorenwoningen, biedt het 
Brugse OCMW een breed palet aan diensten 
voor senioren.
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Franky Demon
Provincieraadslid - Schepen: ruim-
telijke ordening, huisvesting, jeugd & 
Brugge studentenstad

0476/ 40 92 08 
schepen.demon@brugge.be

Lieve Mus
Gemeenteraadslid

050/67 07 98
lieve.mus@telenet.be

hilde Decleer
Provincieraadslid - Schepen: KMO, 
Brugge winkelstad, landbouw & visserij, 
markten, kermissen, bootjes, koetsen. 
Facilitair beheer.

050/34 01 74 - 0496/ 39 78 87
schepen.decleer@brugge.be

ingrid steel-Vandamme
Gemeenteraadslid

0473/74 03 85
ingridv@ndamme.be

Jos Demarest
Schepen: tewerkstelling, sociale econo-
mie & personeelsbeleid

050/38 72 87 - 0478/30 58 91
schepen.demarest@brugge.be

Pieter Marechal
Gemeenteraadslid

0474/60 85 36
pietermarechal@hotmail.com

Georgina roets-Denolf
Gemeenteraadslid

050/31 23 08
georgina.denolf@telenet.be

Monique Boydens
OCMW-raadslid

050/38 24 70
moniek.boydens@telenet.be

Boudewijn Laloo
Schepen: financiën & stadseigendom-
men

050/33 35 66 - 0497/25 83 95
schepen.laloo@brugge.be

Guy rogissart
Gemeenteraadslid

050/36 21 45 - 0476/20 39 00
schepen.laloo@brugge.be

Martine Mathys
Schepen: burgerzaken, personen met 
een handicap en seniorenparticipatie

050/67 61 33 - 0476/52 55 04
schepen.decleer@brugge.be

Paul Jonckheere
Gemeenteraadslid

050/47 41 31
info@pauljonckheere.be

Dirk De fauw
OCMW-voorzitter - Provincieraadslid 
- Schepen: welzijn, diverstiteit & noord-
zuidbeleid

050/38 76 89 - 0479/05 18 01
voorzitter@ocmw-brugge.be

Willem Demuyt
OCMW-raadslid

050/33 14 68 - 0498/69 98 55
wimdemuyt@skynet.be

Minou Esquenet
Gemeenteraadslid

050/41 10 41 - 0477/29 63 45
minou.esquenet@vlaanderen.be

Frank stubbe
OCMW-raadslid

050/38 83 68
stubbef@compagnet.be
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