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3.908 Bruggelingen zijn werkloos. Dat is het hoogste 
werkloosheidscijfer in onze stad sinds de metingen in het jaar 
2008.  Het derde treinspoor tussen Brugge en Dudzele zal niet 
in 2017, maar wel pas in 2024 klaar zijn.  De Bruggeling staat 
nu al heel wat in de file door de bruggenmiserie.  
Eerder dit jaar merkten we dat de beleidsnota die Sp.a en 
Cd&v presenteerden geen antwoord biedt op de uitdagingen 
waarvoor onze stad staat: het keren van de stadsvlucht, het 
aanzwengelen van het ondernemerschap en het aanpakken 
van de werkloosheid en de mobiliteitsproblemen. Als we de 
stadsvlucht verder willen blijven keren (2011 en 2012 telkens 
490 mensen bij) dan moeten we niet alleen inzetten op onderwijs 
en studenten maar ook op werk. In het beleidsplan staat geen 
enkele ambitie om kwalitatief werk in eigen streek te creëren.  
Er wordt ook niet gesproken over ruimte voor werk noch 
bedrijventerreinen, kantoorzones of creatieve jobs. 

Het reactieve en visieloze bestuur dreigt 
Brugge op te zadelen met jarenlange 

stilstand en achteruitgang. Vanuit 
de oppositie proberen we bij te 
sturen waar mogelijk met heel 
wat voorstellen. 

Mercedes Van Volcem

Jean-Marie De Plancke

SPECIALITEITEN
Ruimtelijke ordening

Onroerend Erfgoed
Stadsvernieuwing
Algemeen beleid

Mobiliteit
Wonen
Steden 

mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be    0496 16 63 92

Beste liberale vrienden,
Open Vld Brugge hield vorige maand bestuursverkiezingen. 
Maar liefst 47 leden stelden zich kandidaat voor het bestuur 
en werden zo verkozen. Ik wens jullie te bedanken voor het 
vertrouwen om mij voor de 3de keer als voorzitter te verkiezen. 
Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen werden aangesteld als 
ondervoorzitters en Jeroen Boeyden en Bob Verbeke blijven 
respectievelijk secretaris en penningmeester. Het is de bedoeling 
dit kernbestuur nog uit te breiden met enthousiaste bestuursleden.
Neem er alvast jullie agenda bij. 
Op 6 december zijn we allemaal uitgenodigd op de kerstmarkt 
die Mercedes organiseert. De dag erop wordt de Sint en zijn 
pieten door onze jonge liberalen rondgevoerd in onze stad en 
komt hij bij u langs. Meer informatie over deze twee activiteiten 
kan je verder in de nieuwsbrief vinden. 

Tot slot, ook al is de 
jaarwisseling nog ver af, wens 
ik jullie uit te nodigen voor de 
nieuwjaarsreceptie van Open 
Vld Brugge die vrijdagavond 17 
januari zal doorgaan.

Jean- Marie De Plancke
Voorzitter Open VLD Brugge 
Gemeenteraadslid

SPECIALITEITEN
Haven Zeebrugge
Verkeersveiligheid
Openbare werken

Welzijn

jeanmarie.deplancke@telenet.be                    0495 38 72 26

Mercedes Van Volcem
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2013Bouwstenen voor 2014

De Vlaamse Regering was er de voorbije vier jaar één van wachtlijsten, 
studies en lastenverhogingen. De Vlaming voelde meteen dat Open 
Vld niet mee in de regering zat door de afschaffing van de jobkorting, 
het verdubbelen van de miserietaks (voor mensen die scheiden),  de 
desastreuze invoering van het derde VRTnet en de oprichting van een 
nutteloos Vlaams Energiebedrijf. In het Vlaams Parlement is liberale 
inbreng noodzakelijk. 

Het kadastraal inkomen (KI) voor een woning in de stad is vaak hoger 
dan in het buitengebied. Nochtans zijn de woningen in het buitengebied 
vaak groter. We moeten de registratierechten niet langer koppelen 
aan het KI maar aan de verkoopprijs. De eerste schijf van 200 000 
euro kan men een tarief van 1,5% hanteren en tussen de 200 000 
en 300 000 euro een tarief van 5%. Alles daarboven aan een tarief 
van 10%.   Nu krijg je enkel het verlaagd tarief (5%) als je KI lager 
is dan 750 euro. Een herziening van het KI voor de bepaling van de 
onroerende voorheffing vind ik uit den boze, gezien de grote kans dat 
75% van de mensen meer zal moeten betalen. 
Ik wil met Open Vld de woonbonus voor renovatie en nieuwbouw 
behouden. Renovatie wordt nu reeds bevoordeeld via 6% BTW. 
We moeten ook nieuwbouw stimuleren  want dat  brengt  hogere 
economische activiteit en hogere inkomsten voor de overheid met zich 
mee. Bovendien is er hoge nood aan extra woningen. 
De realisatie van sociale woningen kost handenvol geld en de 
wachtlijsten blijven groot. Ik pleit voor tijdelijke sociale huurcontracten 
zodat we de mensen die het meest nodig hebben (wachtlijsten), ook 
effectief kunnen helpen.  
Zonder Open Vld in het bestuur hebben beleidsmakers geen uitdager 
die zorgt voor grondige hervormingen en daadkrachtig bestuur. 
Open Vld groeit en ook in West-Vlaanderen zullen we met z’n allen 
grenzen verleggen. Kan ik op jouw steun rekenen voor de campagne 
van 2014?  (mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be) 

Mercedes Van Volcem
Vlaams Parlementslid

Brugge in Brussel

Op het 15de CIB Vastgoedcongres eind november 
met als thema betaalbaar wonen kwamen meer dan 
1000 vastgoedprofessionals samen. Gastspreker 
Mercedes Van Volcem pleitte voor minder lasten en 
meer private initiatieven. 

Congres Open Vld: 10 besliste voorstellen 
1.    Personenbelasting: twee belastingtarieven in plaats van vijf.
2.    5-5-5-plan: als de overheid 5% bezuinigt, kunnen de lasten 
voor werkgevers met 5 miljard naar omlaag en kunnen werknemers 5 
miljard meer verdienen.
3.    Meertalig onderwijs mogelijk maken vanaf de kleuterklas.
4.    1 dag gemeenschapsdienst per week voor wie meer dan 2 jaar 
op zoek is naar werk.
5.   Woonbonus op Vlaams niveau moet nieuwbouw en renovatie 
stimuleren.
6.   Tijdelijke sociale huurcontracten zorgt 
dat we mensen ondersteunen die het op 
dat moment echt nodig hebben.
7.   Flexi-jobs: mensen kunnen zonder extra 
lasten bijverdienen in bedrijven.
8.   Belgen mogen zelf kunnen kiezen wie 
hun erfenis krijgt.
9.   Oprichting federale kieskring.
10. Geen subsidies meer voor religies.
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Klein Appelmoes als natuurparel behouden
Zoals Mercedes Van Volcem het reeds formuleerde: Klein 
Appelmoes is een natuurpareltje waar we zeer kostbaar mee 
moeten omspringen. De Raad van State heeft het beroep van 
de actiegroep Klein Appelmoes ingewilligd, zodat elke vorm 
van bebouwing en verkaveling voorlopig niet mogelijk is.  
Het stadsbestuur moet de Vlaamse Overheid ervan overtuigen om 
Klein Appelmoes te behouden als groen gebied van Assebroek. De 
uitspraak van de Raad van State biedt hen de kans om dit dossier 
met een propere lei te behandelen en te kiezen voor een duurzame 
ruimtelijke ordening. Nu al kreunt de dichtstbevolkte gemeente 
van West-Vlaanderen onder een zware verkeersdruk. Nog meer 
autoverkeer op de Astridlaan zou onveilig en onleefbaar zijn.

Kinderopvang in het station van Brugge! 
De NMBS startte dit jaar in Luik en Oudenaarde met een proefproject 
‘kinderopvang’ in deze stations. Na geslaagde testen zal het systeem 
uitgebreid worden naar andere stations in het land, waaronder 
Oostende. Van Brugge was er helaas geen sprake in deze lijst. De 
provinciehoofdstad en één van de drukkere stations van het land 
wordt vergeten. De stad Brugge en de NMBS en eventueel ook 
de Vlaamse of federale overheid kunnen als gebruikers van het 
kamgebouw kinderopvang op de site van 
het station mogelijk maken. Jong VLD 
voerde hier actie rond en ik vroeg in 
de gemeenteraad reeds meermaals 
aandacht voor deze problematiek.
Wordt vervolgd. 

6 7

Het nieuwe bestuur talmde wel erg lang met haar beleidsnota. Deze 
nota werd lauw ontvangen door oppositie en tal van organisaties en 
verenigingen in Brugge: te weinig, te beperkt, niet becijferd en zonder 
visie. Zo pleit het nieuwe college voor meer openheid en participatie. 
Ik sprong mee op die kar door het rechtstreeks uitzenden van de 
gemeenteraad via internet te vragen. Als antwoord kreeg ik enkel 
allerlei uitvluchten van technische aard. Tot zover de mooie beloftes!
Een jaar na de verkiezingen is er niets veranderd. De mobiliteit in en 
rond Brugge, al jaren één van mijn stokpaardjes, is een ramp. Over een 
nieuwe ontsluiting wordt niet meer gesproken, de bruggenproblematiek 
wordt gesmoord met vage plannen, parkeerplaatsen worden aan 
de lopende band geschrapt in de binnenstad en de parking wordt 
door de overijverige controleurs volgens mij op een illegale manier 
gecontroleerd door middel van GPS-toepassingen. Het antwoord van 
de burgemeester over die illegale GPS-controles in de gemeenteraad 
was veelzeggend: ‘De mensen moeten maar klacht indienen en we 
gaan dan eens kijken’. 
Wij, inwoners van Brugge, willen oplossingen voor dichtslibbende 
wegen en stijgende werkloosheid. Wij willen constructief en doortastend 
beleid in plaats van negatieve uitspraken over 
de Brugse horeca. 

Samen met de collega’s in de fractie 
gaan we alternatieve voorstellen blijven 
formuleren. 

Jasper Pillen Severine Maes

SPECIALITEITEN
Jeugd & evenementen
Koolkerke & binnenstad 
Mobiliteit
Politie

SPECIALITEITEN
Personeel
Sociale Economie
Leefmilieu
Assebroek

Jasper.Pillen@chastel.fed.be                          0472 78 89 17 severine.maes@edpnet.be                               0478 40 24 53
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Het OCMW Brugge staat voor grote uitdagingen. Het rust en 
verzorgingstehuis (RVT) “De Potterie” wordt volledig herbouwd 
en ook RVT Ten Boomgaarde te Sint-Michiels wordt volledig 
vernieuwd. 

Dit zorgt voor lange wachtlijsten van mensen die willen 
opgenomen worden in een Brugse rust- en verzorgingstehuis. Met 
een focus op thuiszorg op maat trachten we de hoogste noden 
in te vullen. Ik denk daarbij aan maaltijden aan huis geleverd, 
een boodschappendienst, vervoerdienst en een klusjesdienst. 
Seniorenzorg blijft voor mij prioriteit.

OCMW Brugge zet zich ook in voor kinderopvang, opvolgen van 
jongeren met studieproblemen en trajectbegeleiding. Hier merk ik 
dat we goede resultaten boeken. Ik ben fier dat ik kan meewerken 
aan heel wat initiatieven die 
onze stadsbewoners ten goede 
komen. 

Verder wens ik jullie een 
behouden jaar, een goede 
gezondheid, vriendschap en 
succes in alles wat je onderneemt.

Kerstboom in Graaf Visartpark
Ik pleit bij het Brugse schepencollege voor het plaatsen van een 
vaste kerstboom in het vernieuwde Visartpark. Dit kloppend hart 
van Kristus Koning is na de renovatie een echte trekpleister voor 
kinderen. Het doortrekken van de kerstsfeer van de binnenstad 
naar Kristus Koning zou een goeie zaak zou zijn.

Verstandig terrassenplan noodzakelijk
De uitvoering van een nieuw terrassenbeleid is een maat voor 
niets. Voor de vaste terrassen verandert er helemaal niets. Wat 
betreft de losse terrassen is de wijziging niet alleen minimaal, 
ze kost de horeca ook weeral 20% meer aan belastingen. Maar 
liefst 53% van de Vlaamse steden en gemeenten kennen zelfs 
geen terrassentaks! Wat is het nut om winterterrassen beperkt 
toe te laten en ondertussen wel een verbod in te stellen op 

verwarmingselementen op deze 
winterterrassen? 

Open VLD Brugge herhaalt  het 
pleidooi voor een horecabeleidsplan 
die de werking van de horeca in de 
gemeente kwalitatief op een hoger 
niveau kan tillen. Steden als Kortrijk, 
Gent en Antwerpen, realiseerden 
dit al. De 3000 werknemers in de 
Brugse horecasector verdienen dit.

SPECIALITEITEN
Senioren & mindervaliden
Welzijn en Zorg
Verenigingen
Sint-Michiels

Sandrine De Crom Benedikte Bruggeman

SPECIALITEITEN
Onderwijs & Cultuur

Horeca & KMO
Jonge gezinnen

Parkeerbeleid

sandrine_de_crom@hotmail.com                     0473 36 69 81 benebruggeman@hotmail.com                         0477 51 51 77
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Elke derde maandag van de 
maand houden we om 20u 
een bestuursvergadering 
met Open Vld. De locatie 
wordt u mede gedeeld 
door onze voorzitter. Elk 
lid van Open Vld Brugge is 
van harte welkom.

De laatste dinsdag van elke 
maand is er gemeenteraad 
in het Brugse Stadhuis. 
Graag verwelkomt onze 
fractie geïnteresseerden!

Data Open Vld Uitnodiging kerstmarkt

Bezoek het Vlaams Parlement
Wilt u het Vlaams Parlement en diens 
werking van dichtbij beleven? Zorg 
dat je met een groep van 10 mensen 
bent en geef een seintje. Mercedes 
voorziet een boeiende rondleiding 
en onvergetelijke momenten...

www.blogmercedesvanvolcem.be

Pieter Puystiens werd onlangs 
voorzitter van Jong Vld Brugge en 
volgt Jonas Vanhauter op.  Jasper 
Pillen en Michiel Van Roose zijn 
verkozen in de nationale Raad van 
Bestuur van Jong VLD.

UITNODIGING

Warm hart tijdens koude dagen
Ik nodig jou graag uit op vrijdag 6 december in de schuur in Assebroek 
die we omtoveren met kerstkraampjes. Ik trakteer er op een hapje en een 
drankje van 17u30 tot 21u. Gewoon gezellig samen zijn. 
Ik verwacht geen geschenken noch een attentie of bloemetje. Wel zou ik jou 
een vrijblijvende gunst willen vragen. De nieuwste armoedecijfers werden 
deze maand gepubliceerd. Ze tonen de harde werkelijkheid dat 10 procent 
van de kinderen geboren wordt in een arm gezin. Deze procenten zijn mensen 
die dagelijks geconfronteerd worden met sociale en financiële armoede. 
Dit is niet altijd zichtbaar en soms een ver van ons bed verhaal. Toch wil ik 
iets doen. Jij beslist ook? Breng je een cadeau mee die nuttig kan zijn voor 
mensen in armoede? Ik denk aan speelgoed voor de kinderen en een mand 
met lekker eten? Of een fles wijn of cava, ook voor hen is het straks feest. Je 
kan ook een bijdrage in geld meebrengen die zal dienen voor de vereniging 
de schamele arme te Brugge en voor kinderen in bijzondere nood. Ik kijk 
ernaar uit je terug te zien. We maken er een warme avond van.  Geef zeker 
een seintje van je komst op mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be 

Mercedes

Vrijdag 6 december
17u30 - 21u

Baron Ruzettelaan 457 
8310 Assebroek



N
i
e
u
w
s
b
r
i
e
f
 
O
p
e
n
 
V
l
d
 
B
r
u
g
g
e

Ui
tno

dig
ing

Ni
euw

jaa
rsr

ece
pti

e
vri

jda
g 1

7 
jan

ua
ri,

19
u3

0 
 

Fo
rt 

van
 B

eie
ren

Fo
rt 

van
 B

eie
ren

, F
ort

str
aa

t 2
5,

 8
00

0 
Br

ug
ge


