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team van acht mensen leid, en het
feit dat ik mijn weg ken binnen
het politieke landschap hebben
meegespeeld.”
“Samen met mijn secretaris Dirk
Leysen heb ik de voorbije maand
verschillende recepties afge-
dweild. We hebben goede contac-
ten gelegd met politici van meer-
dere partijen. Ook met schepen
voor lokale economie Hilde De-
cleer hebben we een vruchtbaar
gesprek gehad op haar kabinet.
We hebben haar onze Unizo-
boodschap duidelijk gemaakt: we
moeten samenwerken als we van
Brugge een ondernemersvriende-
lijker stad willen maken. Er zijn
door het stadsbestuur al inspan-
ningen gedaan, maar het kan be-
ter en als Unizo willen wij hier-
voor een onmisbare partner zijn.”

Welke zijn de eisen van Unizo
voor Brugge?
Hendrik Vermeulen: “We zijn
momenteel een prioriteitennota
aan het opmaken, die wij zullen
overhandigen aan alle politieke
partijen. Met een lijst van maatre-
gelen die we in de volgende legis-
latuur willen gerealiseerd zien.
Het stadsbestuur moet efficiënter
worden. De bevoegdheden zijn te
veel versplinterd. Wie nu bijvoor-
beeld een nieuwe zaak wil opstar-
ten, moet aan tafel zitten met vijf
schepenen: lokale economie, te-
werkstelling, mobiliteit, vergun-
ningen en toerisme zijn in han-
den van verschillende politici.”
“In feite zou Brugge een manager
lokale economie moeten aanstel-
len: een dienst voor het centrum
en een dienst die zich toespitst op
de ondernemingen en die kmo’s,
kleinhandel en grotere bedrijven
begeleidt tijdens hun traject, als
ze zich in Brugge willen vestigen.
Eén aanspreekpunt dat ook actief
op zoek gaat naar bedrijven en
hen naar hier lokt. De huidige
dienst lokale economie van de
stad Brugge is onderbemand. Die
telt slechts vijf mensen!”
“Het verheugt Unizo dat de par-
keertijd in de Brugse binnenstad
van twee naar vier uren is uitge-
breid. Maar er is meer nodig.
Kooplustigen kiezen een stad uit
als winkelstad, in functie van de
bereikbaarheid en de beleving. Er
is een goede mix nodig van auto-
verkeer en openbaar vervoer. Het
was onbegrijpelijk dat dit parkeer-
plan uitgevoerd werd, zonder dat
er vooraf voldoende randparkings
aangelegd werden. En pas nu, rij-
kelijk laat, denkt het stadsbestuur

aan kortparkeren in de winkel-
straten....”

Met 5,8 procent commerciële
leegstand scoort Brugge niet
slecht....
Hendrik Vermeulen: “Een gezon-
de leegstand is nodig om het aan-
bod te vernieuwen. Maar je moet
ook nagaan in welke straten er
een concentratie van leegstand is.
Als je veel leegstaande handels-
panden hebt in de hoofdwinkel-
straten – Zilverpand, Geldmunt-
straat, Steenstraat... – geeft dit een
negatief beeld aan de bezoekers,
ondanks het goede gemiddelde
voor de stad. Je moet werken aan
het imago van je winkelverhaal en
leren van andere steden. Kortrijk
bijvoorbeeld stimuleert flexibele
huurformules. Of je kan onderne-
mers stimuleren om zich hier te
vestigen door innovatie- en inves-
teringspremies uit te reiken.”
“En de manager lokale economie
zou ondernemers met innovatieve
winkelconcepten moeten benade-
ren en naar hier halen. Je moet
durven out of the box denken. Kijk
naar het succes van Sergio Her-
man in Antwerpen met zijn inno-
vatieve frietjes met kaviaar. City
marketing is belangrijk: je moet
durven een nieuw beeld creëren.
Kijk wat Oostende in tegenstel-
ling tot Brugge deed met zijn
kerstmarkt...”

DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

De Brugse Unizo-afdelingen
smolten onlangs samen in één
nieuwe stuurgroep: Unizo Brug-
ge. Voorzitter is de 45-jarige Hen-
drik Vermeulen. 
Hendrik Vermeulen: “Het onder-
nemen zit in mijn bloed. Mijn ou-
ders hadden een beenhouwerij in
Wenduine, mijn grootouders
baatten hotel Brugeoise in diezelf-
de kustgemeente uit. En mijn
overgrootvader Frans Vermeulen
was de allereerste traiteur van
Brugge: hij had zijn zaak op het
Simon Stevinplein en verzorgde
de receptie van de officiële ope-
ning van de haven van Zeebrugge
in 1907! Zelf heb ik met mijn
echtgenote Nancy Verwichte het
expeditiebedrijf Ocean Gate Logis-
tics in Zeebrugge opgericht in
2005. Wij zijn transportarchitecten:
een soort reisbureau voor cargo.
Wij zoeken voor onze klanten we-
reldwijd de beste oplossing om
goederen van plaats A naar plaats
B te krijgen.”
“Een bedrijf zoals het onze be-
schikt niet zelf over schepen, ma-
gazijnen of rollend materiaal,
maar biedt een totaalpakket van
diensten aan door samenwerking
met de grote containerrederijen,
wegvervoerders, opslagbedrij-
ven.... Ons team bestaat uit 8
mensen die dagelijks transporten
van containers organiseren naar
alle uithoeken van de wereld. Wij
werken vooral voor een aantal gro-
te spelers uit de voedingssector:
we verschepen dagelijks diep-
vriescontainers met vlees, groen-
ten, melkproducten enzovoort
naar onder andere Azië, Midden
Oosten en de VS.”

Ook de politiek zit in uw ge-
nen...
Hendrik Vermeulen: “Inderdaad.
Mijn vader Fernand Vermeulen is
in de jaren ‘80 en ‘90 verschillen-
de legislaturen gemeenteraadslid
geweest in De Haan. Hij kwam
vooral op voor de belangen van
fusiegemeente Wenduine: een
ondernemer met liberale princi-
pes, al had hij geen lidkaart van
één bepaalde partij op zak.” 

U wel: uw was in een vorig
leven – tot 2016 – ondervoor-
zitter van N-VA Brugge.
Hendrik Vermeulen: “Na de ge-
meenteraadsverkiezingen van
2012 vroeg men mij of ik be-
stuurslid wou worden van N-VA.
Ik vond dat ik de leeftijd bereikt
had waarop ik mij sociaal en poli-
tiek kon engageren. We kregen
als kop van het lokale bestuur de
opdracht om mee de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018 voor
te bereiden. De bedoeling was om
een sterk en eensgezind team te
creëren. Ik heb die taak zeer ter
harte genomen, maar het bleek
uiteindelijk onmogelijk om de
twee tenoren Pol Van Den Dries-
sche en Ann Soete op één lijn te
krijgen.”
“De opdracht was mislukt, het
vertrouwen was weg en boven-
dien had ik, als koppige onderne-
mer, een andere visie over hoe we
het moesten aanpakken voor de
verkiezingen. Ik ben niet met
slaande deuren vertrokken, maar
blijkbaar heb ik toch te goed mijn
best willen doen om voor cohesie
te zorgen binnen N-VA Brugge.
Ik wist nochtans van in de tijd dat
mijn vader gemeenteraadslid was
dat politiek een harde business
kan zijn.”

Heeft dit u een degout van de
politiek bezorgd?
Hendrik Vermeulen: “Neen, maar
ik bekijk de politiek door een veel
kritischer bril. Ik besef wel dat je
je niet kunt afkeren van de poli-
tiek, want ze blijft nodig. De poli-
tiek is het enige, resterende de-
mocratisch verhaal in onze sa-
menleving. Dat probeer ik aan
mijn kinderen duidelijk te maken.
Voor het zielenheil van onze de-
mocratische samenleving mogen
wij de politiek niet loslaten. Maar
er is nood aan een nieuwe politie-
ke cultuur. Ik richt mijn hoop op
de werkgroep politieke vernieu-
wing in de Kamercommissie Bin-
nenlandse Zaken. De politiek
moet af van haar dubieuze reputa-
tie, want anders vind je op den
duur geen jonge mensen meer
die op een open en correcte ma-
nier aan politiek willen doen.”

Van de politiek bent u overge-
stapt naar Unizo.
Hendrik Vermeulen: “Ik was al
twee jaar bestuurslid van Unizo
Brugge Stad en Haven, één van de
vijf Unizo-entiteiten op Groot-
Brugs grondgebied. Die vijf enti-
teiten, die rond de kerktorens ge-

groeid waren, zijn nu samen ge-
smolten, omdat de mensen veel
mobieler geworden zijn en vers-
plintering onze belangenbeharti-
ging beperkte. Als je een groter en
sterker geheel vormt, kun je meer
wegen op het beleid. Het is be-
langrijk dat Unizo met één stem
spreekt, als onze vereniging iets
wil gedaan krijgen bij de stad.”

Was uw voormalig onder-
voorzitterschap bij N-VA geen
probleem om Unizovoorzitter
te worden?
Hendrik Vermeulen: “Ik heb de
voorbije maanden geïnvesteerd in
het opzetten van goede relaties
met alle politieke partijen. Het is
vooral een zaak van menselijke re-
laties, mekaar begrijpen en appre-
ciëren. Men polste mij wel eens of
ik nog politieke ambities heb,
maar ik heb die boot afgehouden.
Uiteraard heeft elk Unizo-lid wel
een persoonlijke politieke voor-
keur. Als voorzitter van een on-
dernemersvereniging wordt er
van mij gevraagd om neutraal te
zijn en ik ga daar ook een punt
van maken. Ik wil met alle partij-
en onderhandelen om de Unizo-
eisen te realiseren. Dat ik uitein-
delijk tot voorzitter verkozen
werd, heeft vooral te maken met
het feit dat ik zelf een onderne-
mer ben. Mijn ervaring bij Bij
Ocean Gate Logistics, waar ik een

“Maak van Zeebrugge 
een soort Daytona Beach”

NIEUWE VOORZITTER HENDRIK VERMEULEN LANCEERT HET EISENPAKKET VAN UNIZO

BRUGGE Maak van Zeebrugge een Daytona Beach met hippe bars op het strand van ‘Brugge plage’! Een su-
perschepen én een account manager voor lokale economie! Het regent ideeën bij Unizo Brugge, dat in de per-
soon van Hendrik Vermeulen een nieuwe, ambitieuze en ondernemende voorzitter heeft.

“Als ondervoorzitter
bij N-VA bleek het
onmogelijk om Pol
VDD en Ann Soete op
één lijn te krijgen”

PRIVÉ

Geboren op 28 september

1972 in Blankenberge. Stu-

deerde management en

marketing aan het IHOSS (nu

Howest) in Brugge. Is ge-

trouwd met Nancy Verwichte.

Heeft twee kinderen: Laurens

(20) en Elena (18).

CARRIÈRE

Werkte sinds 1993 in diverse

bedrijven in de haven van

Zeebrugge. Richtte in 2005

samen met zijn echtgenote

Ocean Gate Logistics op. Dit

expeditiebedrijf heeft acht

mensen in dienst. Was tot in

2016 ondervoorzitter van

N-VA Brugge. Is de nieuwe

voorzitter van Unizo Brugge.

Is bestuurslid van de haven-

cel West-Vlaanderen.
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