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ALGEMENE VERGADERING
BRUGGE DIALOOGSTAD
17 JUNI 2021
ONLINE

Welkom aan iedereen. Heel specifiek aan de nieuwe leden: Hans, Ingeborg en Mieke
1.

GOEDKEURING EN OPVOLGING VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 18 MAART 2021
Liese Rosseel was vorige vergadering aanwezig maar staat niet opgenomen in de aanwezigheidslijst. Veerle
Van Vynckt stond zowel op aanwezig als afwezig maar was er niet.
Er zijn geen verdere opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.

2.

KORT VERSLAG VAN DE WERKING VAN BRUGGE DIALOOGSTAD
2.1 Werking Dagelijks bestuur & Ervaringsgroep:
De ervaringsgroep is de laatste tijd niet samengekomen. Vooral het digitale speelt ons parten. We vinden
het belangrijk om, vanuit Brugge Dialoogstad de stem van mensen in armoede volop te horen en daarom
is de ervaringsgroep ook zo belangrijk.
In de vorige coronaperiode waren vooral de professionelen aanwezig, veel van de vrijwilligers haakten af
omdat digitaal vergaderen moeilijk is.
In de afgelopen periode zijn we, met het dagelijks bestuur, dan ook vooral bezig geweest met acties om
de werking tijdens corona toch nog mogelijk te maken. Zo hadden we het noodfonds armoede waar 11
projecten zijn opgestart.
Corona heeft ons veel afgepakt maar er zijn ook lessen geleerd: samenwerken is de sterkte geweest en
we mogen dat zeker niet verliezen na corona. De globale ontmoeting is hier een voorbeeld van.
2.2 Adviesfunctie Brugge dialoogstad (adviezen als bijlage bij het verslag)
▪

Advies afvalbeleid en retributie: was een vrij complex, technisch dossier

▪

Advies op reglement nachtopvang: is behandeld in het dagelijks bestuur omdat de termijn te kort was
om de werkgroep advies samen te roepen. Er is in het dagelijks bestuur zwaar gediscussieerd over het
reglement. De vraag naar advies op het huishoudelijk reglement kwam vanuit de nachtopvang zelf.
Uiteindelijk is, vanuit de nachtopvang beslist om het advies niet te volgen.
1 element in dat advies vanuit brugge dialoogstad is toch opgepikt namelijk dat het ganse proces rond
dak- en thuisloosheid zou moeten herbekeken moeten worden. Er moet binnen in Brugge, breder dan
nachtopvang, bekeken worden welke maatregelen genomen moeten worden met het uitgangspunt:
“Niemand slaapt op straat”. Christian Fillet heeft een plan voorgesteld met heel wat goede
uitgangspunten: we willen hier mee verder. Dat zal op de algemene vergadering zeker nog aan bod
komen.

▪

Advies op subsidiekader groep Brugge: het subsidiekader is vernieuwd. De werkgroep advies had het
vermoeden dat de problemen in Antwerpen rond subsidies de aanzet zijn geweest om het
subsidiekader op te zetten. De werkgroep advies heeft inhoudelijk niet veel opmerkingen gemaakt.

▪

Advies op verordening verplicht conformiteitsattest + wijziging reglement subsidie betaalbaar
toegankelijk woonaanbod: Dit advies is pas vandaag de deur uitgegaan. We hebben opnieuw in allerijl
de werkgroep advies moeten samen roepen (maandag 14/6) omdat de deadline zeer kort was. We
sturen het advies nog toe. Ook hier geen echte wijzigingen in aangebracht. Vooral in de omkadering
zijn een aantal aandachtspunten doorgegeven. Pleiten voor meer betaalbare, kwaliteitsvolle woningen
in Brugge. Jammer natuurlijk dat de stad zich moet richten tot privé-initiatieven om betaalbare
woningen te voorzien.
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Algemeen: we zouden graag de adviesvragen wat tijdelijker toekrijgen. De afgesproken periode van 30
dagen is nog nooit gerespecteerd. Dit maakt het moeilijk werken. We moeten dan spoedzittingen
organiseren met de werkgroep advies of noodgedwongen de vraag behandelen in het dagelijks
bestuur.
Zijn er nog vragen of opmerkingen rond die adviezen?
Aanvullend op het advies reglement nachtopvang: er is in het advies van Brugge Dialoogstad de vraag gesteld naar
een nulmeting- en telling van de dak-en thuislozen. Het OCMW en ‘t Sas hebben in dat kader contact gehad met
de universiteit KU Leuven (prof Koen Hermans) die op vraag van de Koning Boudewijnstichting, en in
samenwerking met de lokale besturen en talrijke verenigingen, instellingen en vrijwilligers, dergelijke telling heeft
georganiseerd in de provincie Limburg en de steden Gent, Aarlen, en Luik. De telling gaat steeds door op het eind
van het jaar. Er gaat een lange voorbereiding aan vooraf om alle betrokken partners te mobiliseren. De stad
Kortrijk speelt er op in en zou dit jaar een telling organiseren. De stad Brugge kan ten vroegste in 2022 instappen.
Mogelijks wordt de telling dan niet meer per stad georganiseerd maar breder. De provincie West -Vlaanderen is
ook aan het kijken om zoveel mogelijk steden/gemeenten te mobiliseren om de telling te organiseren.
Waarschijnlijk zal de vraag gesteld worden aan Brugge om zich tegen het eind van het jaar officieel kandidaat
stellen.
Brugge dialoogstad is blij om te horen dat de telling concreter aan het worden is.
3.

KLIMAATPLAN (KOEN TIMMERMAN): Koen krijgt het woord en stelt de stand van zaken en het kader van het
klimaatplan aan ons voor. Voor de voorstelling zie de powerpoint als bijlage.
Koen stelt dit het klimaatplan voor omdat Brugge ervoor kiest om de klimaatmaatregelen fair te laten
verlopen. We moeten wel indachtig zijn dat we lokaal ook niet alles in de hand hebben.
Het bestuur is wel bezorgd over de betaalbaarheid. Bijvoorbeeld de woningen in Brugge: om de woningen
klimaatneutraal te maken, zullen investeringen nodig zijn. De woningen zullen kwalitatiever zijn maar ook
duurder. Hetzelfde geldt voor energie: elektriciteit kost nu te veel en aardgas, dat een fossiele brandstof is,
kost nu eigenlijk te weinig. Als gas in de toekomst duurder wordt, zal daar iets als alternatief naast gesteld
moeten worden.
De vraag is dus : “Hoe kunnen we flankerende maatregelen opzetten en alternatieven bedenken zodat de
klimaattransitie voor iedereen draagbaar is?”
Maar er zijn ook heel wat opportuniteiten:
• sterker openbaar domein met groen en park
• grondige woningrenovatie versterkt woonkwaliteit- betaalbaarheid is wel een bekommernis
• eigen energieproductie kan eventueel lokaal goedkoper geproduceerd worden
• meer fiets en openbaar vervoer: mensen ook gezonder omdat ze meer bewegen
• deelmobiliteit: nu duur maar misschien kan je die in de toekomst wel delen: een goedkopere en
gezondere manier om te verplaatsen
• voeding: gezonder en goedkoper en klimaatvriendelijk
• minder spullen- deelspullen
Er loopt momenteel een proefproject, samen met de Koning Boudewijnstichting, in Sint-Pieters. waar er met
kwetsbare burgers in dialoog gegaan wordt maar waar er ook heel concreet een aantal projecten worden
uitgerold. Er worden projecten opgezet rond 3 thema’s: energie, mobiliteit en voeding:
Bijvoorbeeld:
• zeer energiezuinige wasmachines worden ter beschikking gesteld en kunnen door de buurt gebruikt
worden,
• er worden bakfietslessen of lessen met elektrische fietsen georganiseerd
• er worden workshops georganiseerd hoe met voedseloverschotten lekkere maaltijden kunnen
worden gemaakt
• het fruit dat nu in de wei valt en opgegeten wordt door de schapen wordt verwerkt tot confituur en
verdeeld in de buurt

Dé centrale vraag in het project is: “Hoe zorg ik goed voor mezelf, mijn portemonnee en het klimaat?”
Zijn er vragen, bedenkingen, opmerkingen?
•

In sommige steden (Gent en Antwerpen) werkt men al met Lage EmissieZones (LEZ). Denkt Brugge daar
ook aan?
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Het Adviesbureau dat Brugge begeleidt bij het klimaatbeleid, raadt dat aan. Het bestuur wenst daar niet
op in te gaan. Er zijn geen ambities om LEZ in te voegen. Volgens het adviesbureau kan een LEZ een
hefboom zijn om de doelstelling emissievrijestad te realiseren. LEZ hebben een aantal sociale gevolgen.
LEZ zijn vooral moeilijk voor mensen in armoede. Het vervoersplan van de Lijn moet nog
geïmplementeerd worden en er zijn nu dus geen alternatieven. Daarom kiest het bestuur om geen LEZ te
installeren. Het zal ook niet in het klimaatplan weerhouden worden, zeker niet deze legislatuur.
•

Volgend schooljaar start een soepproject als proef: er wordt soep gemaakt voor de leerlingen met
voedseloverschotten (voorlopig 1 keer per week). Het proefproject loopt in de scholen met de meeste
indicatorleerlingen en waar de brugfiguren werkzaam zijn.
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Wat zijn jullie bekommernissen?
•

Koen had gevraagd om een traject op te zetten met mensen in armoede en dacht eventueel aan
dialoogtafels. Dialoogtafels organiseren is een langdurig traject. Laat ons samen met jullie nadenken hoe
we ook in de groepen aan de slag kunnen. We kunnen de mensen in armoede bevragen rond het thema:
“Lig je wakker van het klimaat” en hen bewust maken. We zouden met het thema klimaat in werkgroepen
in de verenigingen aan de slag kunnen gaan.

•

Het is belangrijk om signalen uit verschillende wijken van Brugge te verzamelen want elke wijk heeft toch
zijn eigenheid en problemen. Mensen in armoede, mensen in sociale woningen, hebben het qua vervoer
en mobiliteit toch wel moeilijk. De bekommernis is dat het allemaal om centen zal draaien. We moeten
nadenken hoe we maatregelen kunnen nemen zodat mensen in armoede ook de vruchten kunnen
plukken van de klimaattransities en niet enkel de nadelen.

•

Brugge dialoogstad stelt voor om aan de slag te gaan in de organisaties zelf. Zo bekom je reële vragen en
bekommernissen van de mensen in armoede. Uit het proefproject in Sint-Pieters kunnen we lessen
trekken.

•

Klimaatacties kunnen ook in kleine zaken zitten: door in dialoog te gaan, kan er heel veel opgezet worden.
Mensen die zelf met leuke dingen bezig zijn, die hierover vertellen en anderen inspireren, dat geeft een
sneeuwbaleffect. Laat ons het thema klimaat zeker in de verenigingen zelf bespreken zodat goede ideeën
kunnen opborrelen.

•

Een belangrijk doelstelling is ook het creëren van betrokkenheid bij de mensen in armoede. Alle
Bruggelingen zullen moeten meewerken om de klimaatveranderingen tegen te houden. Mensen moeten
overtuigd worden dat er stappen moeten worden gezet. Iedereen moet mee kunnen stappen. Voor alle
duidelijkheid (cfr Koen): het zijn niet de mensen in armoede die de grootste uitstoot geven. Het zit meer
in overconsumptie van een bepaalde groep mensen die veel reizen, met grote huizen hebben en grote
wagens,…

•

Wordt er in het klimaatplan ook rekenning gehouden met groenaanleg ter afkoeling van de stad? Zeker
dat vormt een onderdeel van het adaptieplan: hoe kunnen we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de
veranderde klimaatomstandigheden. Elementen die meegenomen worden zijn: goed waterplan, goed
groenbeleid (vergroening: bomen planten, ook bijvoorbeeld groenmuren, schaduwrijke plekken doen
ontstaan, goede verkoelingsplaatsen), ontharden zodat water kan indringen. Hierbij is de uitdaging om
niet enkel in de binnenstad en mooie plaatsen maatregelen te nemen maar ook op minder evidente
plaatsen waar het moeilijk is . We hebben wel een extra troef: Brugge is al een groene stad.

•

We moeten ook actief op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden die de klimaatacties teweeg
brengen. Het is zeker ook de bedoeling om de voordelen te zien.

•

Er leeft toch wel de bezorgdheid dat mensen in armoede niet het kind van de rekening mogen worden.

•

Worden er goede voorbeelden verzameld? Er worden inderdaag goede praktijken verzameld. Toch is
iedereen zoekend. Leuven werkt met een sociale impactmeter maar het is allemaal niet zo eenvoudig.

•

Er zijn toch heel wat subsidies geweest voor groene maatregelen. Dan is het opmerkelijk dat de cijfers van
aantal zonnepannelen, … zo laag liggen. Er zullen blijvend Vlaamse en federale subsidies nodig zijn.
Financierbaarheid zal zeker belangrijk zijn. Maar we zullen ook creatief moeten zijn. Er zal heel veel
geïnvesteerd moeten worden, maar er is ook heel veel geld beschikbaar. Subsidies zullen belangrijk zijn,
maar die zullen niet volstaan. In Gent bijvoorbeeld wordt gewerkt met retentieleningen. Door de
schaarste op de huurmarkt gaan gezinnen soms over tot noodkoop. Ze kopen hierbij een weinig
kwalitatieve woning maar hebben geen centen meer voor de renovatie. In Gent kun je een
rententielening aangaan waarbij je een lening krijgt om te renoveren, de lening hoeft niet terug betaald
worden. Het geld blijft bij het gezin maar als het pand verkocht wordt, wordt eerst de lening
teruggevorderd.
Ander voorbeeld: pandschap: woningen in slechte kwaliteit, de eigenaar ziet het niet zitten om te
renoveren. Pandschap ontzorgt de eigenaar maar in ruil moet de woning verhuurd worden via het sociaal
verhuurkantoor en mag er een beperkte, maximale huurprijs gevraagd worden. De impact van deze
voorbeelden is eerder klein : het gaat 2 x om 10-tal woningen. Er zijn 60000 woningen in Brugge. De keuze
om deze maatregelen uit te bouwen, ligt bij het lokaal bestuur. Europa zal de renovatie niet betalen. Men
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wil eigenlijk het (spaar)geld dat op de bank staat, mobiliseren. Europa zal in eerste instantie inzetten op
Polen en Hongarije bijvoorbeeld die nog sterk afhankelijk zijn van kolen.
•

We kunnen dit thema ook op de agenda zetten van de ervaringsgroep die rechtstreeks met mensen in
armoede werkt. Hoe gaan we mensen in armoede bereiken die niet in organisaties zitten? Hoe bereiken
we de mensen die nergens aangesloten zijn. Toch wel een oprechte bekommernis: we moeten alle
Bruggelingen meehebben.
De veranderingen moeten ook niet doorgevoerd zijn tegen morgen. Het is een proces. Sociale huisvesting
zal ook een renovatieplan uitvoeren- horizon is 2050. Om iedereen mee te krijgen, zal het belangrijk zijn
om de voordelen voldoende in the picture te zetten. Bovendien hebben we geen keuze. Het moet, de klok
tikt, de kost van wat er gebeurt als we niets doet is groot. Dan komen we in horrorverhalen terecht

Bedankt voor interesse en interactiviteit. We houden Koen verder op de hoogte. Als er goede praktijken opduiken,
geef die ook zeker mee.
De algemene vergadering bedankt Koen voor zijn duidelijke en goede presentatie. Iedereen is het unaniem eens
dat het een interessante avond was.
4.

THEMATISCHE WERKGROEP ARMOEDETOETS:
We willen opnieuw een doorstart geven aan de armoedetoets.
De armoedetoets is een proces waarin nieuw beleid afgetoetst wordt of er effecten zijn voor mensen in
armoede. Indien wel, moet er nagedacht worden over verzachtende maatregelen. Eigenlijk moet bij de start
van de opmaak van beleid al nagedacht worden over de effecten op mensen in armoede. Ambtenaren zien de
armoedetoets nog te veel als een afchecklijst in Edison (waar collegedossiers aangemaakt worden) en
bovendien bestaat de mogelijkheid om nvt aan te kruisen. Ook dat gebeurt te veel. De armoedetoets wordt
ook toegepast in het ocmw en mintus.
De armoedetoest is er maar wordt dus nog niet ten volle toegepast. Daar willen we aan werken. Op
17/2/2020 was er een overleg met het beleid waar een goed stappenplan is opgesteld. Door Corona is er geen
opvolging aan gegeven.
Verder is er het idee om de armoedetoets te verbreden naar een sociale impacttoets.
Het is niet de bedoeling dit op te nemen met het dagelijks bestuur alleen. Daarom stellen we hier de vraag of
er mensen zich geroepen voelen om de armoedetoets nieuw leven in te blazen. Nieuwe mensen mogen zich
zeker nog melden.

5.

VARIA
•

Mobiliteit is een probleem in de stad Brugge. Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen voor mensen met een
beperking. Brugge Dialoogstad heeft heel sterk de nadruk gelegd op toegankelijkheid bij de bespreking
van het vervoersplan van de Lijn. Het shutlebusje is niet bruikbaar voor mensen met een rolstoel of
mensen die een moeilijke opstap hebben. TODO: doorgeven aan Anne Sabbe.

•

Het OCMW heeft tijdens corona een grote piek gekend van een 800-tal leefloonaanvragen Nu, met de
opgening van de horeca, daalt het aantal aanvragen opnieuw maar de effecten zullen nog wel even
voelbaar zijn.

•

Klimaat is een heel moeilijk thema en vraagt een uitdagende evenwichtsoefening. Er kan zeker ook soms
win-win zijn. Flavour bijvoorbeeld: voedseloverschotten verdelen naar de partners, die deze dan op hun
beurt doorgeven aan mensen in armoede. Ook de kaba doet mooie dingen en maakt dat mensen voor het
thema klimaat warm kunnen worden gemaakt. Door heel praktische dingen worden mensen zich bewust,
wordt het thema concreet en bevatbaar. Door iets kleins krijg je soms een kettingreactie.

•

Vaccinatie van kwetsbare doelgroepen: met zijn allen samen zijn we erin geslaagd om heel wat
kwetsbaren te bereiken. Toch zijn er mensen die door de mazen van het net glippen daarom is ‘t Sas
iedereen aan het opbellen die bij hen gekend is.
Indien er nog gezamenlijke momenten zouden komen, kan er zeker opnieuw gerekend worden op de
steun van de verenigingen en sturen we de oproep opnieuw zeer breed uit.

•

De ervaringsgroep is de laatste periode niet zo veel samengekomen omdat het moeilijk is in coronatijd.
We doen een oproep om terug te starten in september. Liefst ook met zoveel mogelijk mensen in
armoede rond de tafel.
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•

Tijdens de voorstelling van Koen is er niet over water gesproken. Toch zijn er veel signalen over
problemen met waterleidingen die slecht gemonteerd zijn met als gevolg grote waterfacturen. Bovendien
smaakt het water, sinds Faris werken aan het doen is, slecht. Solange heeft via hoplr Faris proberen te
bereiken. HOPLR= facebook voor de buurt.

Volgende algemene vergaderingen:
Vergaderingen najaar (hopelijk weer fysiek): 16

september en 25 november
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