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Dit beleid verdient continuïteit
Ons land – en de hele eurozone – beleeft stormachtige tijden.  Door de financiële en economi-
sche crisis kwamen overheidsbegrotingen zwaar onder druk te staan. De negatieve economische 
groei zorgt voor een terugval van de inkomsten, de sociale noden nemen toe, en een aantal 
maatschappelijke uitdagingen vereisen een krachtdadig beleid. 
In Brugge daarentegen bleef het op budgettair vlak rustig. Onder leiding van burgemeester Pa-
trick Moenaert en schepen voor financiën Boudewijn Laloo, slaagde het stadbestuur erin -jaar na 
jaar- begrotingsoverschotten te realiseren en de schuld met 35% te doen afnemen.
Het mag gezegd : dit beleid verdient continuïteit. Voor die continuïteit rekenen wij op onze lijst-
trekker Dirk De fauw, die weet wat er in Brugge leeft, en die daarnaast - als voormalig schepen 
en momenteel eerste provinciaal gedeputeerde –over de ruimste lokale en bovenlokale beleids-
ervaring beschikt. U leest er meer over op pagina 5.
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Ook in de Provincie garandeert 
CD&V een gezond financieel beleid

Met de Provincie blijven wij in 2012 
investeren in een warm en sterk West-
Vlaanderen.
Maar dit gebeurt niet blindelings. De 
begroting van 2012 is een verantwoor-
de begroting, die ook rekening houdt 
met de financiële mogelijkheden van 
de toekomstige legislatuur. 

De Provincie doet – ook in 2012 
- heel wat inspanningen om West-
Vlaanderen nog aantrekkelijker te 
maken, zowel voor burgers, bedrijven, 
verenigingen…en dit binnen zowat 

alle maatschappelijke domeinen. Een 
groot aantal investeringen vinden in 
Brugge plaats, vaak in co-financiering 
met de stad, Vlaanderen of  andere 
partners. 

Naast rationele investeringen, zetten 
we een stukje van de beschikbare mid-
delen opzij in een ‘spaarpot’. Hierdoor 
is de Provincie extra beschermd in 
moeilijke financiële tijden. Concreet 
beschikt de Provincie momenteel 
over een algemeen reservefonds van 
37.276.631 EUR. Daarnaast zijn er 

ook nog speciale reserves o.a. voor so-
ciale huisvestingsprojecten (6.000.000 
EUR) en de herdenking van de 
Groote Oorlog (3.400.000 EUR).
Dat we dit zonder nieuwe belastin-
gen of  belastingverhogingen kunnen 
doen, is te danken aan het rationeel 
en financieel verantwoord beleid dat 
we, met CD&V aan het roer van het 
provinciale schip, voeren. 

Meer info over het werk van de provincie? 
www.west-vlaanderen.be 

3 belangrijke projecten
Gedeputeerde Bart Naeyaert, Hilde Decleer en Luc Vande 
Caveye bij het huidige provinciale zwembad dat vervangen zal 
worden.

“Hippotherapie blijft een belangrijke investering in Ons Erf”, 
aldus gedeputeerde Dirk De fauw en Georgine Denolf.

Nieuw Olympische zwembad De bouw van het 
nieuwe Olympische zwembad (i.s.m.. TMVW en
de Stad Brugge).

Ons Erf
De omgevingswerken en de aanleg van 
een parking aan ‘Ons Erf ’ – voorzie-
ningen voor gehandicaptenzorg.

Provinciaal domein Tillegem
De vernieuwing van de buitenverlichting van 
en naar het kasteel in het provinciaal domein 
Tillegem.Bernard De Cuyper en Boudewijn Laloo

bij het provinciaal domein Tillegem



Ons land kent moeilijke financiële tijden Door een de-
gelijk en vooral doordacht beleid,  blijven de Brugse 
stadsfinanciën niettemin kerngezond. Toelichting door 
schepen van financiën Boudewijn Laloo.

Boudewijn Laloo: Om het met 
een boksterm te zeggen : de 
financiële wereld hangt in de 
touwen, maar Brugge blijft stevig 
overeind. Een stadsbudget is een 
complexe materie. De basisre-
gel is niettemin eenvoudig:  de 
centen beheren als een goed huis-
vader,  niet meer uitgeven dan er 
inkomsten zijn.

- Brugge geeft niet meer uit 
dan er binnenkomt, maar is er 
ook oog voor de toekomst ?
Boudewijn Laloo: Toekomstge-

richt denken is eerst de vroegere 
schulden afbouwen. Gedurende 
de voorbije 10 jaar slaagden we 
er in de stedelijke schuld terug 
te dringen van 145.000.000 EUR 
in 2000, tot 95.000.000 EUR in 
2010, of  een vermindering van 
35%. Daarnaast legde het stads-
bestuur de voorbije jaren een ste-
vige financiële buffer aan voor de 
uitdagingen die op ons afkomen. 
De vergrijzing van de bevolking, 
de pensioenproblematiek van het 
stadspersoneel, de brandweerher-
vorming en enkele grote projec-

ten zoals de bouw van een nieuw 
administratief  centrum zijn 
kosten die op de stadsbegroting 
zullen doorwegen. Onze reserve-
fondsen moeten ruim voldoende 
zijn. Momenteel beschikken we 
over een reserve van 46.740.000 
EUR, een bedrag dat andere cen-
trumsteden ons benijden. 

- Andere steden voelen de 
impact van de problemen 
met DEXIA. Hoe zit het met 
Brugge?
Boudewijn Laloo: In tegenstel-
ling tot veel gemeenten, tekende 
Brugge in het recente verleden 
bewust niet in op de kapitaals-
verhoging van Dexia via de 
Gemeentelijke Holding. Voordien 
werden ook al belangrijke partici-
paties in Dexia via de Gemeente-
lijke Holding maximaal ten gelde 
gemaakt. Voor Brugge blijven de 
verliezen bijgevolg relatief  be-
perkt. 

- Heeft dit streng financieel 
beleid ook een weerslag op 
de Bruggeling en de Brugse 
ondernemingen?
Boudewijn Laloo: Nee, integen-
deel. De belastingen verhoogden 
de voorbije jaren niet. Meer zelfs, 
de taks op economische ruimte-
gebruik werd voor 6514 van de 
7515 Brugse bedrijven afgeschaft. 
Ook aan het jaarlijkse werkenplan 
raakt de Stad niet. Brugge blijft 
volop investeren. Zo staan er in 
2012 voor 43.500.000 EUR wer-
ken gepland met als uitschieters 
o.m. de fiets- en voetgangerstun-
nel aan de Stationslaan 3.000.000 
EUR als eerste stap in de volle-
dige heraanleg van de stationsite, 
kant Sint-Michiels. Naar vaste 
traditie zijn de investeringen over 
het hele grondgebied gespreid.
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De Brugse financiën 
in goede handen
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Werk mee aan de toekomst van onze stad
Heeft u een vraag over het stadsbeleid of de lokale CD&V-
werking in onze stad? Of heeft u een suggestie voor wat 
beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Hendrik Dierkens 
(hendrik.dierkens@telenet.be)
www.brugge.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

3670 meldingen bij de wegendienst
Luisteren naar de inwoners

Ook in 2012 staan een aantal grote 
wegenprojecten op stapel, maar daar-
naast vragen allerlei kleine zaken en 
projecten dagelijks aandacht en zorg. 
Deze kleine problemen verdienen het  
evengoed om gehoor te vinden en een 
oplossing te krijgen. Want kleine zaken 
kunnen tot grote irritatie leiden als ze 
niet snel worden aangepakt. De beste 
weg om kleine probleempjes te melden 

is via het stedelijke Meldpunt.
Het Meldpunt bestaat sinds mei 2009. 
Je kan er terecht voor alle ‘kleinere’ 
problemen die met de stad te maken 
hebben. Dat kan heel gemakkelijk, 
zowel digitaal als via de telefoon.
In 2011 noteerden we 3670 meldingen 
bij de wegendienst. Deze meldingen 
hadden onder andere te maken met 
voetpaden, fietspaden, wegdek… Ook 
in 2012 doen we ons best om deze 
meldingen snel en goed op te volgen, 
een grote opgave.

Inspraak
Inspraak geven aan bewoners is en 
blijft een belangrijk aandachtspunt 
voor het stadsbestuur. Om dit nog 

beter waar te maken voorzien we bij 
inspraakvergaderingen van wegen-
projecten  ook een ‘bemande ten-
toonstelling’. Omdat niet elke burger 
even vertrouwd is met het lezen en 
interpreteren van plannen, zal er vanaf  
nu tijdens een inspraakperiode telkens 
één avond  iemand van de Wegen-
dienst aanwezig zijn om technische 
uitleg te geven bij de plannen. Ook op 
inspraakvergaderingen zelf  proberen 
we de aanwezigen actiever te betrek-
ken. Deze nieuwe manier van werken 
wil het Stadsbestuur uitproberen bij de 
heraanleg van de Heiststraat in Zee-
brugge. “Ik hoop dat de Bruggelingen 
deze kansen tot inspraak maximaal 
benutten”, alsdus Jos Demarest.

Jos Demarest, schepen van 
Openbare Werken: “Grote 
en kleine werken die grote 
en kleine problemen oplos-
sen, vormen de oranje draad 
in mijn opdracht van sche-
pen voor openbare werken”.

Klachten over de stedelijke 
dienstverlening, openbare 
weg of openbaar domein?

Je kunt je opmerking 
of klacht kwijt via 
meldpunt@brugge.be;
http://meldpunt.brugge.be

of  

- 050 44 80 00,  en via 
Wegenfoon 050 44 85 85

Direct contact met mensen om problemen op te lossen is een grote uitdaging.
Dagelijks zetten de 80 personeelsleden van de wegendienst zich in om grote en kleine 
problemen op te lossen.


