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... willen dat elke Bruggeling telt.

vlnr: 46  Livia De Gryse, 9  Benedikte Van Maele-Bruggeman, 5  Sandrine De Crom, 1  Mercedes Van Volcem, 

 7  Naïma Bouslama, 3  Severine Maes, 11  Christine Verhelst
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Voorwoord

Beste Bruggeling,

Brugge is een ‘huishouden’ van 120.000 inwoners. Een grote familie. En zo’n familie ‘runnen’ vraagt 
de nodige zorg. In de eerste plaats voor de kinderen, want zij zijn de toekomst van onze stad, van onze 
economie, van onze samenleving. Als actieve mama van twee prille tieners ervaar ik echter nog elke 
dag hoeveel energie dat vergt. Werk en gezin blijven voor heel wat vrouwen dan ook een moeilijke 
combinatie, zeker als er daar nog de zorg voor oudere familieleden of weekendwerk bijkomt. Vandaar 
dat ik daadkrachtig inzet op een degelijke en betaalbare kinderopvang zodat moeders hun carrière (en 
fi nanciële zekerheid) niet met het badwater hoeven weg te gooien. 
Een vlotte mobiliteit om de jongsten naar de sportclub of jeugdbeweging te brengen, veilige fi etspaden 
en veel groen zijn andere basisvoorwaarden voor een leefbaar en vrouwvriendelijk Brugge. En onderwijs 
natuurlijk! Ik wil het al uitstekende aanbod verder ondersteunen en ervoor zorgen dat studenten hier 
een stimulerende kennispool vinden. Daarnaast verdienen ook de andere generaties onze aandacht. 
Meer werk in eigen streek - zeker voor vrouwen, die ondanks alle maatregelen voor gelijke kansen 
het nog steeds niet onder de markt hebben. Meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen en 
alleenstaande moeders. Een optimale zorgverlening voor ouderen. Een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor 
iedereen. Het zijn maar enkele prioriteiten waar ik mij als (de eerste vrouwelijke?) burgemeester actief 
voor wil inzetten. Dit is dan ook een oproep aan alle vrouwen om op mij en/of op andere vrouwen te 
stemmen. Want, in tegenstelling tot wat een lezeres (!) van een Brugse krant onlangs beweerde, zijn 
vrouwelijke kandidaten absoluut géén ‘trunten’. Ik weet uit ervaring dat wij ons mannetje kunnen staan 
en beter dan wie ook traditionele waarden en vernieuwing met elkaar kunnen verzoenen!

Mercedes Van Volcem
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Naast lijsttrekker Mercedes Van Volcem bestaat de ploeg van Open Vld Brugge voor meer dan de 
helft uit enthousiaste en daadkrachtige vrouwen. De perfecte generatiemix! Zij komen op voor een 
veilig, groen, zorgzaam, kind- en gezinsvriendelijk Brugge.

Sterke vrouwen op de bres voor…

... gelijke kansen
Door in te zetten op een gunstig klimaat 
voor ondernemingsschap, creëren we 
werk en welvaart. Voor iedereen, want, 
man of vrouw, getrouwd, samenwonend 
of alleenstaand, jong of ouder: ieder van 
ons moet dezelfde kansen krijgen op de 
arbeidsmarkt.

... het gezin
Jonge gezinnen moeten in Brugge een 
degelijke en betaalbare kinderopvang 
vinden. Maar we moeten ook een helpende 
hand reiken aan slachtoffers van geweld 
binnen het gezin.

... tweeverdieners
Brugge moet zuurstof geven aan 
tweeverdieners door te zorgen voor werk- 
en (betaalbare) woongelegenheid in eigen 
stad, een gevarieerd vrijetijdsaanbod, 
voldoende parkeermogelijkheden en groen.

... de gezelligheid
Gezellige buurten zijn veilige buurten, 
waar verschillende generaties zich thuis 
voelen. We steunen dan ook de vele 
vrijwilligers, verenigingen en initiatieven 
die van Brugge een open en sociale 
(joviale!) stad helpen maken.

... de kinderen
Brugge is een kindvriendelijke stad, en 
dat willen we zo houden. Daarom staat 
een goede zorgverlening, een breed 
onderwijsaanbod, veel groen- en 

speelruimten en veilige fi ets- en 
wandelroutes hoog op onze agenda. 
Noem het een investering in de toekomst 
van moeders voor moeders.

... het milieu
Kinderen zorgzaam leren omgaan met het 
leefmilieu en hen bewust maken van een 
gezonde voeding. Thuis en in de scholen. 
Het is een constant aandachtspunt.

... de veiligheid
Meer blauw op straat? Neen, we willen 
een veilige stad met effi ciënt blauw op 
straat. Een kwalitatieve stad ook, zonder 
overaanbod aan nachtwinkels en met een 
verkeersbeleid waarin de veiligheid van 
jong en oud prioriteit is. Zo maken we van 
Brugge een levendige én leefbare stad.

Nu te koop bij Standaard Boekhandel & Fnac 

Mercedes: eerlijk, rechtuit en 
ontwapenend
Wat drijft Mercedes Van Volcem? Wie is de vrouw 
achter de politica? Wat is haar toekomstvisie 
voor onze stad? Welke plaatsen in Brugge, ‘op 
de weg naar het stadhuis’, hebben voor haar een 
persoonlijke betekenis. Dit boek toont Mercedes 
zoals ze is: moeder, echtgenote, vrouw, politica, 
vriendin en boven alles Bruggeling(e)!
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1Mercedes Van Volcem

Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen,
Vlaams parlementslid, advocate, 40 jaar

Gehuwd met Francis Missault
Mama van Elliott (13) en Maxime (11)

www.mercedesvanvolcem.be

LIJSTTREKKER

... de toekomst

Het aantrekken van innoverende bedrijven, het oprichten 
van een kennispool en het creëren van meer lokale 
jobopportuniteiten moet jong talent in Brugge kweken én 
houden. We kijken dus niet alleen naar ons historisch erfgoed, 
maar durven ook toekomstgericht te denken!

... iedereen
Ouderen en mensen met een 
handicap verdienen al onze 
aandacht. Daarom zorgen 
we ervoor dat ze op elk 
moment mobiel en zelfstandig 
blijven. Een toegankelijke 
zorgverstrekking, aangepaste 
infrastructuur en een sterke 
sociale omkadering zijn daarin 
cruciaal. Iedereen telt!

Zo kan Brugge eruitzien...
Benieuwd naar onze toekomstplannen met Brugge? 

Bekijk de 12 fi lmpjes op www.bruggebrugge.be 
of scan de QR-code. 

Aangename woonstad
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Mama van Eliott en Maxime
Schepen van Ruimtelijke Ordening en Wonen

Vlaams Parlementslid
Advocate

www.mercedesvanvolcem.be

1 Mercedes Van Volcem 

Advocate
Voorzitter UPV West-Vlaanderen

naimabouslama@hotmail.com
www.brugeslaw.be

7 Naïma Bouslama

Uitbaatster van Cookies
Queen van de tapa’s

info@cookies.com

13 Kim Grenelle

Student KHBO: leerkracht lager onderwijs
Interesses: jongerenpolitiek en jeugd

beadebuyser@hotmail.com

19 Bea De Buyser

Mama van Renee en Jules
Adviseur Internationaal Ondernemen 

bij Flanders Investment & Trade
www.sandrinedecrom.be

5 Sandrine De Crom

Reiki Master, 
Gestalt therapeut en coach @ Reiki Center Cristo 

Sint-Kruis
christine_verhelst@yahoo.com

11 Christine Verhelst

Zelfstandige 
Interesses: Brugge, mobiliteit

carine@doopsuiker-geoffrey.be

17 Carine Saey

Commercieel actief bij de Firma Salens
Interesses: reizen & koken
marijke.salens@hotmail.be

23 Marijke Peers

Mama van Quinten en Margaux
Gemeenteraadslid

Logistiek Manager Dana Spicer Off-Highway
www.severinemaes.be

3 Severine Maes 

Moeder van Céline en Axelle
Handel en KMO
Seniorenbeleid

benebruggeman@hotmail.com

9 Benedikte Van Maele-Bruggeman

Studente verpleegkunde
Interesses: reizen

charline25@yahoo.com

15 Charline Roelandts

Medewerkster VRT 
(informatiesecretaris Radio2 West-Vlaanderen)

Interesses: citytrips
kathleenh@hotmail.com

21 Kathleen Hugelier
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25 Celine De Neve

Mama van Louis
Vastgoedmakelaar en zaakvoerder IMMOLIS

info@immolis.com
www.immolis.com

31 Elisabeth Depaepe

Medewerkster café De Ravage (’t Zand)
Zus van Pascal Plovie, ex-Club Brugge

anneke.plovie@hotmail.com

34 Anneke Plovie

Verkoopster Bell Rose
Zelfstandig nagelverzorgster aan huis

29 Caroline Cumptich

Handelaarster in de Ezelstraat

27 Caroline Van Middel

Verkoopster bij Liu Jo
Interesses: mode, reizen

anneke.anseeuw@hotmail.com

36 Anneke Anseeuw

Bachelor journalistiek 
Artevelde Hogeschool

juliebervoets@hotmail.com

39 Julie Bervoets

Voorzitster 50 actief
georgette.wertz@skynet.be

40 Georgette Wertz

Uitbaatster Brasserie ‘t Silversant 
op Zilverzandplein

ellen.vandenbroucke1@telenet.be

43 Ellen Vandenbroucke

Uitbaatster Bed & Breakfast Fort Lapin

44 Ingrid Deschrijver

Uitbaatster Bed & Breakfast
Provincieraadslid

livia.de.gryse@telenet.be

46 Livia De Gryse

Model
Studeert voor bio-ingenieur 
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Peter Verrecas
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Verkiezingsdrukwerk – V.U.: Mercedes Van Volcem, K. Elisabethlaan 34, B-8000 Brugge


