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“Als jongere voel je je vooral uitgesloten omdat je
geen geld hebt om uit te gaan.”
“Ik voel mij nooit op mijn gemak als ik naar een
voorstelling ga. Ik heb altijd het gevoel dat anderen
een stapje hoger staan en zich daar beter thuis
voelen. Ik heb de indruk dat mensen mij bekijken
en aan mij zien dat ik iemand in armoede ben.”
“De school communiceert enkel nog via
Smartschool… Ik heb helaas zelf geen computer en
val dan ook vaak uit de lucht als er activiteiten zijn.
Ik heb ook helemaal geen meer zicht op de taken
en de prestaties van mijn dochter op school.”
“Graag aandacht voor personen met een handicap,
vooral rolwagengebruikers. Zie straten, fietspaden,
toegangen gevaarlijk en pijnlijk in Brugge. Dank
voor aandacht in de toekomst.”
“Ik ben niet meer zo goed te been en vaak zit
ik hier dan ook alleen. De bus nemen is niet zo
evident, want het is een heel eind stappen en er
zijn geen rustbanken onderweg.”

We willen dat alle Bruggelingen deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven, dat ze zich goed
voelen in onze stad en in hun buurt.
Brugge is een sociale en levendige stad. Er zijn heel wat ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten,
dienstverleningen en noem maar op. Maar helaas stellen we ook vast dat een aantal inwoners de stap
naar buiten letterlijk en figuurlijk niet kunnen zetten en dreigen te vereenzamen.
Door in te zetten op een menswaardig inkomen, laagdrempelige activiteiten,
bereikbaarheid en participatie van kwetsbare bevolkingsgroepen willen we ervoor zorgen
dat “Iedereen mee” kan in onze stad.
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DOEL 6.1. MENSEN IN ARMOEDE KRIJGEN STEUN OM EEN MENSWAARDIG
LEVEN TE KUNNEN LEIDEN
6.1.1. Het Brugs menswaardig inkomen.
Mensen die een inkomen hebben
gelijk aan of net boven het leefloon,
krijgen extra financiële of materiële
ondersteuning om een menswaardig
leven te kunnen leiden.

6.1.4. Voedselhulp. Mensen met
onvoldoende middelen krijgen via
het voedseldistributieplatform en de
deelnemende organisaties toegang tot
gezond voedsel dat betaalbaar of gratis
is.

6.1.2. Schuldbemiddeling. Wie te kampen
krijgt met een overmatige schuldenlast,
krijgt het nodige advies, begeleiding
en indien nodig ondersteuning via
schuldbemiddeling.

6.1.5. Signalen geven: We blijven maatregelen
en praktijken die leiden tot discriminatie
en die het risico op kansarmoede
verhogen, signaleren aan lokale,
Vlaamse, federale en Europese
overheden en partners.

6.1.3. Armoedeverenigingen als partner. We
ondersteunen de armoedeverenigingen
om mensen in armoede een effectieve
stem te geven in onze stad.

DOEL 6.2. WE ZETTEN IN OP “VRIJE TIJD VOOR ALLEN”
6.2.1. Buddywerking. We zetten in op
buddywerking om de drempels tot
maatschappelijke en vrijetijdsparticipatie
te verkleinen, het sociaal netwerk te
verruimen en ontmoeting te stimuleren.
Sociaal contact in een vriendschappelijke
en ongedwongen sfeer staat hierbij
centraal.
6.2.2. Eén kortingssysteem. We onderzoeken
de mogelijkheid van één kortingssysteem
voor vrije tijd en cultuur dat
laagdrempelig en niet stigmatiserend is.
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Daarbij wordt een richtinggevend kader
opgemaakt voor organisatoren, zodat ze
bij elke nieuwe activiteit vlot kortingen
kunnen toekennen volgens het type
waartoe deze activiteit behoort.
6.2.3. Specifiek aanbod. We zetten verder in
op een vrijetijdsaanbod voor specifieke
doelgroepen, waarbij deelnemers in een
veilige omgeving kunnen genieten van
vrije tijd en cultuur. Dit aanbod slaat de
brug naar deelname aan het reguliere
vrijetijdsaanbod.

6.2.4. Toegankelijk aanbod. Het cultuuren vrijetijdsaanbod wordt gescreend
op toegankelijkheid (zowel fysiek
als qua aanbod/randvoorwaarden).
Initiatiefnemers en verenigingen worden
verder gestimuleerd en ondersteund om
een toegankelijk aanbod te realiseren en
om in te zetten op nieuwe initiatieven die
bewust bruggen leggen tussen mensen
met diverse achtergronden.
6.2.5. Toegankelijke ruimtes en gebouwen: Er
worden initiatieven genomen om publieke
ruimtes en publieke gebouwen meer
toegankelijk te maken voor personen met
een handicap.
6.2.6. Laagdrempelige communicatie.
Het aanbod aan cultuur en vrije tijd
wordt op een laagdrempelige manier
gecommuniceerd. Ook de informatie
over sociale kortingen wordt tot bij de
burger gebracht, en de (administratieve)
drempels om deze kortingen te
gebruiken, worden maximaal
weggewerkt. Initiatieven van het Brugs
netwerk cultuurparticipatie hierrond
worden verdergezet.
6.2.7. Aandacht voor jongeren. We blijven
nagaan hoe we jongeren op een
laagdrempelige manier in contact
kunnen brengen met elkaar en met
vrijetijdsinitiatieven in hun buurt.

6.2.8. Buurtgerichte informatiepunten.
Inwoners kunnen in het Huis van
de Bruggeling, in de buurtcentra/
dienstencentra en de bibliotheken
terecht voor informatie over cultuuren vrijetijdsactiviteiten. Er wordt een
loket vrije tijd geïnstalleerd (Huis van de
Bruggeling) dat het overzicht behoudt
van het vrijetijdsaanbod in Brugge en een
antwoord kan bieden op eventuele vragen
van burgers rond vrije tijd
6.2.9. Diversiteit. We versterken de kennis
en kunde bij diensten over (omgaan
met) diversiteit in vrije tijd. Stedelijke
diensten informeren, sensibiliseren en
ondersteunen de vrijetijdsaanbieders
waar nodig rond diversiteit.
6.2.10. Non-discriminatieclausule.
We implementeren een ‘nondiscriminatieclausule’ in stedelijke
subsidiereglementen.
6.2.11. Vrijwilligerswerk. Er worden
in samenwerking met de
vrijwilligerscentrale initiatieven
genomen om mensen toe te leiden naar
vrijwilligerswerk.
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DOEL 6.3. WE GARANDEREN DE BEREIKBAARHEID VAN MAATSCHAPPELIJK
BELANGRIJKE PLAATSEN VOOR ELKE BURGER
6.3.1. Fijnmazig netwerk aan vervoer. We
verkennen de mogelijkheden van een
fijnmazig netwerk van (aangepast)
vervoer voor mensen die het openbaar
vervoer niet kunnen gebruiken of voor
wie het openbaar vervoer geen oplossing
biedt.
6.3.2. Begrijpbare informatie. We zorgen voor
toegankelijke en begrijpelijke informatie
over het openbaar vervoer, aangepast
vervoer en deelvervoer (deelauto’s,
deelfietsen). We zoeken de juiste kanalen
om deze informatie bij alle Bruggelingen
te brengen, ook bij kwetsbare
doelgroepen.
6.3.3. Deelauto’s en -fietsen. We vergroten
het aanbod aan deelauto’s en
deelfietsen en voeren campagnes om
dit aanbod te promoten binnen de
duurzaamheidsdoelstellingen. We nemen
initiatieven om deelauto’s en deelfietsen
beschikbaar te stellen voor inwoners
die niet over een wagen of fiets (kunnen)
beschikken.
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6.3.4. Link met het openbaar vervoersplan.
Het openbaar vervoer laat inwoners
toe om op een betaalbare manier
op maatschappelijk belangrijke
plaatsen (scholen, ziekenhuizen,
ontmoetingsplaatsen, sport/cultuur/
vrijetijdscentra, winkels, …) te geraken
of om zich van en naar vrijetijds- of
culturele activiteiten te verplaatsen.
6.3.5. Toegankelijke ruimtes en gebouwen.
Er worden initiatieven genomen om
publieke ruimtes en publieke gebouwen
meer toegankelijk te maken voor
personen met een handicap of met een
verminderde zelfredzaamheid.
6.3.6. Toegankelijk openbaar domein. We
zorgen voor een “leeftijdsvriendelijk”
openbaar domein (o.a. voet- en
fietspaden, straten, pleinen, …) met
voldoende rustmogelijkheden, waarlangs
inwoners zich veilig kunnen verplaatsen.

DOEL 6.4. WE PAKKEN DE DIGITALE KLOOF AAN
6.4.1. Toegang tot internet. We zorgen ervoor
dat iedereen toegang heeft tot het
internet.
6.4.2. Betaalbare PC’s. Kwetsbare inwoners
bieden we verder de mogelijkheid om
een kwaliteitsvolle en betaalbare PC aan
te schaffen.

We bestendigen en ondersteunen de
bestaande initiatieven in dit kader.
We onderzoeken de mogelijkheid
om projecten zoals digibuddy’s en
digidokters verder uit te rollen.

6.4.3. Laagdrempelige computerruimtes.
Bestaande initiatieven waar inwoners
een PC kunnen gebruiken, maken we
nog beter kenbaar (zeker bij kwetsbare
groepen), vb. bibliotheek, dienstencentra,
… Waar nodig voorzien we bijkomende
computerruimtes die vlot toegankelijk
zijn.

6.4.5. Sensibiliseren van scholen en
dienstverleners: We sensibiliseren en
ondersteunen scholen om aandacht
te hebben voor de digitale kloof en
ouders te ondersteunen in het gebruik
van digitale communicatie (o.a.
SmartSchool). Aan dienstverleners
vragen we om de informatie over en
de toegang tot de dienstverlening
via verschillende kanalen (niet enkel
digitaal) toegankelijk te maken.

6.4.4. Opleiding en ondersteuning. We
realiseren een laagdrempelig aanbod
van opleidingen en ondersteuning om
burgers de basisvaardigheden van
internetgebruik, sociale media en digitale
communicatie te laten verwerven.

6.4.6. Mix aan hulpverleningskanalen: We
werken aan een gemeenschappelijke
visie rond het gebruik van een mix van
hulpverleningskanalen (= Blended
hulpverlening: combinatie van face-tofacecontact en online hulp).
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DOEL 6.5. VIA BUURTGERICHTE ACTIVITEITEN EN
ONTMOETINGSMOMENTEN VERGROTEN WE DE SOCIALE COHESIE
6.5.1. “Woonkamer” van de buurt.
Dienstencentra, buurtcentra en
bibliotheken profileren zich nog meer als
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.
Ze zijn als het ware “de woonkamer” van
de buurt. We zoeken ook opportuniteiten
om laagdrempelige ontmoetingsruimtes
en ruimtes voor burgerinitiatief te
creëren in de buurten.
6.5.2. Partners nemen engagementen.
(Vrijetijds- en cultuur)partners
zetten verder in op laagdrempelige
buurtgerichte activiteiten. In dit kader
wordt ook ingezet op een nauwere
samenwerking tussen dienstencentra/
buurtcentra en vrijetijds- en
cultuurpartners.
6.5.3. Inwoners nemen initiatief. Inwoners
worden gestimuleerd en ondersteund om
activiteiten en ontmoetingsmomenten
in hun buurt op te zetten. Buurtwerkers,
jeugdwerkers, e.d. helpen in dit kader
verder mee om buurtgerichte initiatieven
op te zetten, in samenwerking met
buurtbewoners (met aandacht voor
kwetsbare groepen).
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6.5.4. Sleutelfiguren. We ondersteunen
sleutelfiguren om de brug te vormen
tussen kwetsbare inwoners en de buurten buurtactiviteiten.
6.5.5. Impulsen vanuit het lokaal bestuur. Het
lokaal bestuur geeft zelf ook impulsen
om de buurt aangenamer te maken en
sociale cohesie te bevorderen. Hierbij
hebben we bijzondere aandacht voor
mensen die uit de boot dreigen te vallen
(o.a. zieken, alleenstaanden, ouderen, …).
6.5.6. Vierkant tegen eenzaamheid. We zetten
verder in op het project Vierkant tegen
Eenzaamheid, zodat inwoners niet in
sociaal isolement belanden.

DOEL 6.6. HET LOKAAL BESTUUR STREEFT NAAR EEN RECHTVAARDIGE
KLIMAATTRANSITIE EN DOET DAAROM EXTRA INSPANNINGEN OM MENSEN
IN ARMOEDE MEE TE NEMEN IN DEZE TRANSITIE
6.6.1. Toegankelijke informatie. We informeren
en sensibiliseren mensen in armoede
over de klimaatinitiatieven in de stad.
6.6.2. Armoedetoets klimaatplan. We
voeren een armoedetoets uit op alle
actieplannen in het kader van het
klimaatplan, en nemen initiatieven om
ze toegankelijk te maken voor mensen in
armoede.

6.6.3. Mee in de uitwerking klimaatplan. We
nemen kwetsbare inwoners mee in de
uitwerking van actieplannen in het kader
van het klimaatplan via toegankelijke
participatietrajecten.
6.6.4. Klimaatplan voor iedereen. We zetten
waar mogelijk in op acties die zowel
bijdragen aan de klimaattransitie als
tegemoet komen aan een aantal noden
van kwetsbare inwoners.
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