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Beste bruggeling
Eerst en vooral wens ik u een warm en vreugdevol nieuw jaar toe. Het is de wens van ons stadsbestuur dat de bewoners
gelukkig zijn en graag in hun eigen stad vertoeven. We doen er alles aan om van Brugge een open en vooral een warme stad
te maken. 2016 wordt het jaar van de vernieuwing. U ziet het al aan de nieuwe BruggeINspraak. Het magazine kreeg een
modernere stijl, met meer foto’s, een coverstory, een cijferpagina en een nieuwe naam: BiS.

V

an het mobiliteitsplan zijn de
eerste maatregelen al zichtbaar. Sinds januari rijden
er minder bussen door de
Steenstraat en ook op zaterdag en
op de eerste zondag van de maand
wordt de auto zo veel mogelijk uit
de winkelstraten geweerd. De komende jaren zullen we het mobiliteitsplan stap voor stap uitvoeren.
Er worden verschillende wegwerkzaamheden gepland. Deze zullen
onvermijdelijk hinder met zich
meebrengen, maar wees gerust:
uiteindelijk zal Brugge vlotter bereikbaar en veiliger zijn dan ooit.
Aan de Boeveriepoort wordt een
grote fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd en in augustus
starten de wegwerkzaamheden
aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan met de Expresweg. De
vernieuwing van de Geldmunt- en
de Noordzandstraat gaat dit jaar
de laatste fase in, zodat we straks
kunnen genieten van Vlaanderens
mooiste winkelstraat.
Een van de grootste projecten
dit jaar is ‘t Nieuw Zand. Met zijn
8.500 m² en 220 evenementen per
jaar is ‘t Zand een van de belangrijkste pleinen van onze stad. Het
winnende ontwerp heeft een heel
traject afgelegd. We toonden u
de plannen al op de infostand op
’t Zand tijdens de zaterdagmarkt.
In februari kunt u het ontwerp nog
bezichtigen in de tentoonstellingsruimte van Communicatie & Citymarketing. ’t Nieuw Zand wordt
een mooi, licht en functioneel plein
dat past binnen het historisch kader van de stad en tegelijk de toekomst omarmt. De heraanleg start
dit najaar.

In 2016 worden ook de Brugse
studenten niet vergeten. Het oude
politiekantoor in de Hauwerstraat
wordt omgevormd tot een studen-

tenhuis waar studenten kunnen
vergaderen, blokken of zich ontspannen. In hetzelfde gebouw komt
ook een Vrijzinnig Huis. Ook het Xaverianencomplex in Sint-Michiels
en de Beurshal zijn projecten die
ondertussen al op de rails staan.

2016 wordt het
jaar van de
vernieuwing

Een ander belangrijk huis dat zijn
deuren opent in de loop van dit jaar
is het Huis van de Bruggeling. Dit
gloednieuwe kantoor wordt ingericht in het vroegere gebouw van
de Mediamarkt aan het Station.
Alle stadsdiensten met loketfuncties zullen er permanent gevestigd
zijn. Zo kunt u met al uw vragen
terecht op een centrale plaats. Het
Huis van de Bruggeling is gemakkelijk te bereiken met de fiets, de
auto, de bus, de trein of te voet.
We werken ook aan een betere
dienstverlening in de deelgemeenten. Er komt een nieuwe uurregeling met avonddiensten. Zo sluiten
we aan op het ritme van de Bruggeling en kunnen we u als inwoner
nog beter dienen.
Naast de grote projecten zullen
kleine ingrepen de positieve sfeer
in de stad benadrukken. Er komen
wegneembare
winterterrassen,
pop-up winkels en cafés, fietspompen en binnenkort kleine waterfonteintjes in de stad.

Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

bis
Het stadsbestuur hecht veel belang aan de mening van zijn burgers en wil zo veel
mogelijk de stem van de Bruggeling horen. Om dit te bereiken moet elke inwoner zo
goed mogelijk geïnformeerd worden over de activiteiten en de initiatieven van de Stad.

BiS blijft acht keer
per jaar verschijnen.
Er worden telkens 63.000
exemplaren van verdeeld.

S

tad Brugge beschikt over heel wat informatiekanalen. Op bepaalde plaatsen
staan infoprisma’s en aanplakzuilen, er
worden regelmatig informatievergaderingen
en inspraakmomenten georganiseerd, via de
toekomst van Brugge wordt burgerparticipatie gestimuleerd…
Een andere belangrijke bron is de stedelijke
website, www.brugge.be. De Stad is ook
actief op social media zoals Facebook
(destadbrugge), Twitter (@StadBrugge) en
Instagram (@stadbrugge).
Er worden ook diverse infowijzers, flyers, posters en andere publicaties verspreid. Zij lanceren, ondersteunen of duiden acties van het
stadsbestuur. Een van de belangrijkste publicaties is het stedelijk informatieblad, dat nu
onder de nieuwe naam BiS in je brievenbus valt.
Het infoblad bestaat intussen al een aantal
jaren, onder verschillende namen en in wisselende vormen en formaten.
Dit blad heet vanaf nu dus BiS. In vergelijking
met BruggeINspraak heeft BiS niet alleen een
ander uitzicht en een ander formaat. Inhoudelijk zijn er ook enkele veranderingen en de foto’s komen meer uit de verf. Bovendien wordt
het blad op een innovatieve, milieuvriendelijke
manier gedrukt op persen die werken volgens
een uniek procedé van waterloos drukken.
BiS blijft acht keer per jaar verschijnen. Er worden telkens 63.000 exemplaren van verdeeld.
Naast de zes reguliere nummers krijg je een
zomer- en een herfstagenda in je brievenbus.
Veel leesplezier!
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Driedaagse van West-Vlaanderen
tot 2018 in Brugge
De wielerwedstrijd Driedaagse van West-Vlaanderen - Johan Museeuw
Classics - start tot 2018 in Brugge. De Stad en de organisator bereikten
een akkoord voor de komende drie jaar. Deze relatief jonge meerdaagse
voor profwielrenners vertrekt sinds 2011 op ‘t Zand. De aankomst van
de eerste rit ligt in Harelbeke.
De Driedaagse van West-Vlaanderen is de eerste meerdaagse wedstrijd
op Belgische bodem van het wielerseizoen. Ondanks de verschuivingen
in de wielerkalender wist deze voorjaarswedstrijd zijn plaats steeds te
behouden. World Tour-wielerploegen nemen er graag aan deel door het
specifieke karakter ervan (een tijdrit en twee spurtersetappes).
Zoals vorige jaren gaat editie 2016 ook van start op ’t Zand, op zaterdag
5 maart. De regionale zender Focus/WTV zal de wedstrijd voor het eerst
live in beeld brengen.
De toegankelijkheid voor het publiek is een van de grote troeven van de
Driedaagse. Het rennersdorp op ‘t Zand is namelijk zeer open, waardoor sportliefhebbers gemakkelijk in contact kunnen komen met de
wielrenners.
De wielerploegen worden vanaf 10.00 uur op ’t Zand verwacht. Het
startschot valt rond het middaguur.
www.3dwvl.be

Zaterdagmarkt van 5 maart verplaatst
Door de start van de eerste rit-in-lijn van de Driedaagse van
West-Vlaanderen op ‘t Zand, wordt een gedeelte van de zaterdagmarkt van 5 maart verplaatst.
Groenten, fruit, bloemen en planten blijven op het Beursplein,
maar textiel en non-food verhuizen naar de Hauwerstraat, de
Boeveriestraat en de Vrijdagmarkt. Voeding en kip aan ‘t spit
vind je in de Boeveriestraat.
Aan de marktkramers werd gevraagd om niet voor 6.00 uur te
beginnen met de opstelling van hun kramen.
In de betrokken straten wordt er telkens een parkeerverbod
ingevoerd van vrijdagavond om middernacht tot zaterdag
om 15.00 uur. Na het einde van de opkuis van de markt, rond
14.30 uur, gaat de normale regeling weer in en is deze zone
opnieuw toegankelijk.
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100ste Ronde van Vlaanderen
Fiets mee met de Brugge Classic!

Piepjong, maar toch al classic. Op zaterdag 26 maart vindt een gloednieuw, innovatief evenement voor sportieve fietsers plaats in Brugge.
Acht lokale wielerclubs werken daarvoor samen met de Stad. Iedere
sportieve fietser, van beginner tot ervaren rot, komt aan zijn trekken.
De Brugge Classic is een groepsrit op tijdelijk afgesloten wegen. Als
deelnemer kies je voor 26 km/u, 30 km/u of 34 km/u. De start en aankomst bevinden zich in het Jan Breydelstadion. Na een gezamenlijke
startlus van veertien kilometer, over onder meer de Brugse Markt
(volgens Fabian Cancellara de mooiste startplaats ter wereld) en over
een afgesloten Brugse ring, wordt de groep in drie pelotons opgesplitst. Iedere groep heeft een richtsnelheid en wordt bijgestaan door
mobiele seingevers (motards) en assistentiewagens. Na een ruime
lus door alle Brugse deelgemeenten arriveer je na 75 kilometer opnieuw in het Jan Breydelstadion, waar kan worden gedoucht en nagepraat. Om veiligheidsredenen wordt het aantal deelnemers beperkt
tot maximum 250 fietsers per groep, 750 in totaal dus. Iedere deelnemer ontvangt een leuke attentie.
De Brugge Classic wordt georganiseerd door de Stad en de wielerclubs
Koninklijke Brugse Velosport, WTC Breydelzonen, Dudzeelse Trappers,
Brugse Cyclo’s, WTC Lobek-Sodibrug, Brugse Bikers, Sint-Michielse
Trappers en Sint-Trudotrappers.
Het evenement vormt het startschot van een feestweek voor de 100ste
Ronde van Vlaanderen, die op zondag 3 april in Brugge vertrekt.
www.brugge.be/classic

Ride like a Flandrien
Toerisme Brugge ondersteunt Ride like a Flandrien. Deze internationale campagne wordt door Toerisme Vlaanderen opgezet in de aanloop
naar de Ronde van Vlaanderen. Door mee te doen aan een onlinewedstrijd kunnen deelnemers uit veertien verschillende landen een exclusieve pre-trip winnen langs het parcours van de Ronde. De start en het
verblijf zijn in Brugge. In het kielzog van de winnaars reizen een aantal
journalisten mee. Zij zullen verslag uitbrengen via een aantal specifieke
internationale media.
Deze campagne is een prima kans om ons werelderfgoed en onze
fietscultuur onder de aandacht te brengen in het buitenland. Ze is een
van de tachtig acties die Toerisme Brugge in 2016 opzet om Brugge
internationaal nog sterker te profileren.

Nieuw toeristisch infokantoor
in het Station: nog meer ten
dienste van bezoekers
De NMBS is al een tijdje bezig met de renovatie van
de zuidvleugel van het stationsgebouw en Toerisme
Brugge maakte van deze nood een deugd. Voortaan
kunnen alle bezoekers terecht in een centraal gelegen en goed zichtbaar nieuw toeristisch infokantoor
in het Station.
Waar veel mensen tot voor kort aan het voormalige
toeristisch infokantoor voorbijliepen, kunnen ze er
nu niet meer naast kijken. De nieuwe onthaalplek
bevindt zich pal in het sas van en naar de perrononderdoorgang en staat aangeduid met de internationaal erkende en bekende toeristische ‘i’. Aan de balie
vind je gratis stadsplannen en er is een uitgebreid
folderaanbod, ruimte voor affiches, zitgelegenheid en
– vooral - meertalige service en dienstverlening van
ervaren onthaalmedewerkers. Zo voelt de (internationale) bezoeker, van waar die ook komt, zich meteen
welkom en kan hij of zij met de nodige informatie en
bagage op stap in de stad.
Nieuw is het verbeterde digitaal onthaal, met gratis
wifi en een publiekscomputer. Twee schermen zorgen
voor aandachtstrekkers, allerlei aankondigingen en
up-to-date informatie.
Daarnaast zijn ook de ruimere openingsuren nieuw.
Het kantoor was al zeven dagen per week open, maar
voortaan is het onthaal dagelijks verzekerd van 10.00
tot 17.00 uur.
De voorbije jaren kreeg het toeristisch infokantoor zowat 190.000 bezoekers over de vloer. Met een verbeterde zichtbaarheid en een uitnodigend kantoor zal dit cijfer in de toekomst ongetwijfeld nog overtroffen worden.
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Bouw voetgangers- en fietserstunnels aan Boeveriepoort
gaat van start

Nu de balkonrotonde en de rotonde aan de Spoorwegstraat volledig
klaar zijn, start een volgende belangrijke fase in de heraanleg van de
stationsomgeving. Deze fase bestaat uit de aanleg van twee tunnels
voor fietsers en voetgangers.
De eerste is een fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert
I-laan, evenwijdig met het spoor, vlak voorbij de brug aan de kant van
Sint-Michiels, tussen de stationsomgeving en de Stationslaan.
De tweede is een fietsers- en voetgangerstunnel onder het spoor die vanuit
de Stationslaan (ter hoogte van het hek van het Sint-Lodewijkscollege) via
bruggetjes over de vestinggrachten zal aansluiten op de Boeveriestraat.
De ingrepen zullen het drukke fietsverkeer van de binnenstad naar SintMichiels en Sint-Andries en omgekeerd comfortabeler en veiliger maken.
Om het treinverkeer tussen Brugge en de kust niet te moeten lamleggen, wordt voor de bouw van de spoorwegdoorsteek een speciale
techniek toegepast. Stalen buizen worden onder het spoor geperst en
vormen zo het plafond en de wanden van de tunnel. De aarde ertussen
zal beetje per beetje worden weggehaald om uiteindelijk de definitieve
betonnen ruwbouwconstructie te kunnen bouwen.
Voor de tunnel onder de Koning Albert I-laan is het technisch niet haalbaar om de tunnel onder de weg te boren. Daarom wordt de Koning Albert
I-laan ter hoogte van de Boeveriepoort voor alle gemotoriseerd verkeer
afgesloten van 1 maart tot 15 juli 2016. Een ingrijpende beslissing, maar
noodzakelijk en de kortste pijn. De aannemer heeft zo meer ruimte en
minder kans op vertraging. Voetgangers en fietsers zullen wel door kunnen. De bussen van De Lijn volgen een omleiding die naar de stad via Buiten de Smedenpoort, de Jan Breydellaan en de Bevrijdingslaan zal verlopen. Uit de stad zal dit gebeuren via de Bevrijdingslaan en de Expresweg.

Door het afsluiten van de Koning Albert I-laan wordt de Bevrijdingslaan
de hoofdinvalsweg naar Brugge en het stadsbestuur wil dat ook in de
toekomst zo houden. De officiële inhuldiging van de fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan is gepland voor eind 2016.
De fiets- en voetgangersverbinding onder het spoor en over de bruggetjes volgt in de loop van 2017.
De tunnel onder de Koning Albert I-laan wordt, net zoals de balkonrotonde, bekostigd door de Vlaamse overheid. De kosten voor de doorsteek
onder het spoor en de bruggetjes over de vestingen zijn voor de Stad.
Beide tunnels zullen binnenin 6 meter breed zijn: 2 meter voor de voetgangers en 4 meter voor de fietsers. De hellingsgraad wordt zo klein
mogelijk gehouden. Om het ruimtegevoel in de tunnel te vergroten, zullen de wanden naar buiten hellen.
De tunnel onder het spoor zal 35 meter lang zijn en aansluiten op fietsersbruggen over de vestingen die in een heel lichte metalen constructie zullen worden gemaakt.
Boven de tunnel in de Koning Albert I-laan behoudt het verkeer dat de
binnenstad verlaat twee rijstroken. Het verkeer dat de binnenstad in
rijdt krijgt ook twee rijstroken: een voor het autoverkeer en een aparte
busbaan. Ook in de Stationslaan komt er een aparte busbaan om de bus
van in de Stationslaan aan de Boeveriepoort naar links te laten afslaan
en zonder omweg naar het Station kant Brugge te laten rijden. Om dit
mogelijk te maken, komen er beïnvloedbare verkeerslichten die het verkeer in de Koning Albert I-laan doen stoppen om De Lijn de mogelijkheid te geven op een veilige manier in de Boeveriepoorttunnel te rijden.
www.brugge.be/openbare-werken of www.bruggebereikbaar.be
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Definitieve plannen heraanleg ’t Zand
in ’t Brugse Vrije

Laatste stuk Noordzandstraat krijgt
heraanleg

De heraanleg van ’t Zand is een van de grootste
projecten van 2016. Het stadsbestuur streefde
naar een ontwerp voor een mooi, licht en functioneel plein dat past binnen het historisch kader van de stad en tegelijk de toekomst omarmt
door zijn frisse en hedendaagse uitstraling.
Om dit in goede banen te leiden, gingen het
stadsbestuur en diverse externen niet over een
nacht ijs en er werd een Europese ontwerpwedstrijd uitgeschreven.
Uiteindelijk koos de jury voor het ontwerp
van het Belgisch-Nederlandse team West 8,
Snoeck & Partners en Atelier Roland Jéol.
Daarna startte een intensief traject om tot een
definitief plan te komen.

Een uitgebreid traject

Eerst werden de bemerkingen van de jury en de
technische werkgroep verwerkt. Daarna volgden informatierondes, inspraakvergaderingen
en overlegmomenten met de betrokken instanties, uitbaters, handelaars en bewoners.
Begin juli organiseerde de Stad, samen met
het Concertgebouw, een tentoonstelling over
de inzendingen van de vijf laureaten. Het winnende ontwerp kreeg later een eigen tentoonstelling in ‘t Brugse Vrije. Tijdens deze expo,
waarop de bewoners en de markt- en foorkramers ook waren uitgenodigd, werden 147
suggesties verzameld in een ideeënbus. Deze
werden meegenomen in de verdere uitwerking
van de plannen.

Op 14 september 2015 vond een bewonersvergadering plaats in het Concertgebouw. Het
studiebureau stelde daar het initiële concept
voor. De opmerkingen en suggesties van die
bijeenkomst waren belangrijk om het voorontwerp verder te verfijnen tot een haalbaar en
gedragen eindresultaat.

Infostand

Tijdens de zaterdagmarkten van 23 en 30 januari stond een infostand op ’t Zand opgesteld
en iedereen kreeg de kans om er de definitieve
plannen te bekijken.
Op dit moment staat de stand in de balieruimte van Communicatie & Citymarketing in AC
’t Brugse Vrije op de Burg. Daar kun je het
ontwerp tot en met 29 februari van dit jaar bekijken, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en
van 14.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag van 9.00
tot 12.00 uur.
Naar aanleiding van de heraanleg van ’t Zand
en de Vrijdagmarkt werd ook een boek uitgegeven. Dit collector’s item geeft een overzicht van
de vijf ontwerpen die de tweede selectieronde
haalden. Ook het winnende ontwerp wordt uitgebreid toegelicht. De publicatie besteedt daarnaast aandacht aan de historiek van ’t Zand.
De eerste vijfhonderd bezoekers van de infostand op ’t Zand op 23 januari kregen alvast
een gratis exemplaar van de publicatie mee
naar huis.

Handelszaken blijven
bereikbaar

Op 18 januari is de vijfde fase van
de werkzaamheden in de Noordzandstraat, vanaf de Dweersstraat tot ‘t Zand, gestart.
In deze fase worden alle nutsleidingen aangepast en vernieuwd
waar nodig. Als de weersomstandigheden geen roet in het
eten gooien, wordt deze fase afgerond op 1 april. Daarna volgt
de vernieuwing van het wegdek,
van 4 april tot 8 juli. Hierna kan
een punt gezet worden achter de
grondige vernieuwing van een van
de belangrijkste handelsassen
van Brugge. Ondertussen kun je
al genieten van de vernieuwde
Geldmuntstraat en (een groot
deel van de) Noordzandstraat.
Ook in deze fase blijft de boodschap duidelijk: waar gewerkt
wordt, is er geen autoverkeer
mogelijk, maar de handelszaken blijven altijd bereikbaar voor
voetgangers en fietsers met de
fiets aan de hand.
www.bruggebereikbaar.be

Budget 2016
Het stadsbestuur slaagde er ook dit jaar in om de voorziene inkomsten en de uitgaven van de Stad voor
2016 in evenwicht te houden. De gemeenteraad gaf op 24 november 2015 zijn goedkeuring.
BiS geeft je een schematisch overzicht.

Waar gaat het geld van
de stad naartoe?
Uitgaven: 292.584.465 euro
Algemene financiering: 14.736.513 euro
• Interesten: 2.617.404 euro
• Aflossingen: 10.702.518 euro

Algemeen bestuur: 88.897.560 euro
• Politie: 26.500.000 euro
• Brandweer (beleidsitem): 9.887.139 euro
• Erediensten (kerkfabrieken): 2.051.974 euro
• Huis van de Bruggeling: 1.150.104 euro
• Nieuwe Beurshal: 500.000 euro

Bouwen, wonen, ondernemen en
openbaar domein: 64.331.674 euro
• De fietstunnel aan de Boeveriepoort: 3.443.856 euro
• Vernieuwen openbare verlichting met
energiezuinigere lampen: 1.500.000 euro per jaar
• Voor de heraanleg van ’t Zand wordt in het totaal
8 miljoen voorzien, waarvan 1.875.000 euro in 2016
• Inrichten van randparking Waggelwater
als P&R voor 786.500 euro
• Ophalen en verwerken van huishoudelijk
afval (beleidsitem): 8.350.028 euro
• Gebiedsontwikkeling (beleidsitem): 3.973.774 euro
• Woonpremies: 1.700.000 euro
• Groene ruimte: 14.913.443 euro
• Restauratiewerkzaamheden: 2.401.632 euro (o.m. OLV-kerk)

Cultuur, toerisme en vrije tijd: 54.852.598 euro
• Aankoop kuntstwerken: 856.500 euro
• Openbare Bibliotheek (beleidsitem): 6.188.554 euro
• Toelage Brugge Plus: 1.330.556 euro
• Exploitatietoelage Concertgebouw: 528.753 euro
• Startbedrag stadions Club en Cercle: 2.000.000 euro

Leven en Welzijn: 69.766.121 euro
• OCMW: 29.800.000 euro
• Onderwijs: 26.019.174 euro

Waar komt het geld van
de stad vandaan?
Ontvangsten: 276.620.679 euro
Algemene financiering: 194.756.695 euro
• Gemeentefonds: 74.092.914 euro
• Opcentiemen onroerende voorheffing
(ongewijzigd tarief 1.600 opcentiemen): 50.364.442 euro
• Aanvullende personenbelasting
(ongewijzigd tarief 6,9%): 35.327.363 euro
• Milieubelasting (ongewijzigd tarief): 2.604.500 euro
• Logiestaks: 3.800.000 euro – tarief: 2 euro per persoon
vanaf 18 jaar per nacht

Algemeen bestuur: 29.372.217 euro
• Verkopen gronden en gebouwen: 8.408.000 euro
• Stedenfonds: 4.564.165 euro
• Dividenden uit gas, elektriciteit en
water: 5.838.951 euro

Bouwen, wonen, ondernemen en
openbaar domein: 13.463.456 euro
• Parkeergelden: 3.720.000 euro
• Verkoop vuilniszakken: 2.300.000 euro

Cultuur, toerisme en vrije tijd: 10.394.443 euro
• Vaartochten op de reien: 2.000.000 euro
• Toegangsgelden: 3.390.500 euro

Leven en Welzijn: 28.633.869 euro
• Crematies: 2.500.000 euro
• Subsidies onderwijzend personeel: 20.044.926 euro

jeugd en studenten
Kwibus is terug
Kwibus is de vakantiewerking van Stad
Brugge waar je iedere dag van de vakantie
terecht kunt voor toffe activiteiten. Iedereen van 4 tot 15 jaar kan komen meespelen. Ervaren begeleiders vermaken je met
sport, spel en animatie.
Speel tijdens de krokusvakantie van
7.30 tot 17.30 uur mee in:
- Basisschool De Tandem,
Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis.
- Basisschool Sint-Michiels,
Sint-Michielslaan 33,
8200 Sint-Michiels.
- Basisschool De Regenboog,
Karel Ledeganckstraat 3,
8000 Sint-Pieters.
Je betaalt 2,5 euro voor een halve dag en
5 euro voor een volledige dag.

Kwiplus
Naast de activiteiten van Kwibus is er deze
zomer KwiPLUS, met leuke workshops, boeiende voorstellingen, gekke knutselopdrachten en zotte sporten voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar.
Je kunt je hiervoor op voorhand inschrijven,
maar dat is niet verplicht. Het kan wel handig
zijn om zeker een plaatsje te bemachtigen.
Alle activiteiten vinden plaats op een van de
Kwibusplaatsen.
Voor de allerkleinsten (vanaf 4 jaar) zijn er
speciale activiteiten in het kleuterblok van
Basisschool De Tandem in Sint-Kruis.
De inschrijvingen starten op 24 februari
vanaf 18.00 uur en lopen tot en met 28 augustus.Inschrijven verloopt online via
vrijetijd.brugge.be/jeugd
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
www.jeugddienstbrugge.be/kwiplus
facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst@brugge.be, t 050 44 83 33

Ben je weg van de stad of
wil je weg van de stad ?
Tijdens de jeugdboekenweek (van 5 tot 20 maart) zullen
duizenden kinderen zich in allerlei bibliotheken en scholen
over dit thema buigen.
Openbare Bibliotheek Brugge werkt een project uit voor kinderen van het eerste en het vijfde leerjaar en organiseert het
jaarlijks Jeugdboekenfeest op zondag 13 maart.
Voor deze vijftiende editie worden alle registers opengetrokken.
Kinderen tussen 6 maanden en 12 jaar zijn welkom met hun
(groot)ouders en vrienden voor een cultureel familiefestival.
Bewandel een parcours door de binnenstad op maat van je
kinderen en laat je zintuigen genieten van verhalen, beelden,
muziek en theater.
Dit alles is helemaal gratis en voor iedereen.
www.brugge.be/bibliotheek
Inschrijven vanaf 29 februari

Fotowedstrijd
ad:
Brugge Studentenst
e
Hedendaags Brugg

Soccer On Ice
Op donderdag 25 februari klinkt het
startschot voor een nieuwe reeks sportieve avonden. Met deze actie willen
Brugge Studentenstad, Stad Brugge en
de Brugse hogescholen studenten aan
het bewegen krijgen.

Van dinsdag 16 februari tot en met dinsdag
8 maart organiseert Brugge Studentenstad
voor de vijfde keer een fotowedstrijd voor
hogeschoolstudenten.

Die dag kun je je van 18.00 tot 21.00 uur uitleven op de schaatspiste van het Boudewijnpark met Soccer On Ice. Studenten worden
ingedeeld in twee ploegen en begeven zich
met een bumperball op het ijs. Daar spelen
ze een partijtje voetbal tegen elkaar. Nadien
kunnen ze bekomen in de bar en worden ze
getrakteerd op een drankje.

Deze keer is het thema Hedendaags Brugge.
De jury verwacht dus geen klassieke plaatjes,
maar frisse, jonge beelden van onze stad, bekeken door de ogen van een Brugse student.

Vorig jaar bleek deze activiteit vol fun en
spektakel een schot in de roos te zijn.
De toegang is gratis en inschrijven kan
via de studentenvoorzieningen van je hogeschool.

Alle deelnemers kunnen hun foto’s posten
op de Facebookpagina van Brugge Leeft.
Daaruit kiest een jury met afgevaardigden
van elke hogeschool de beste plaatjes. Jouw
stem telt ook, want naast de officiële juryselectie valt er ook een publieksprijs te winnen.
Vorig jaar won HBOV-studente Sarah Hollevoet de competitie. Haar foto werd gekozen
uit meer dan vijftig inzendingen.

Naast Soccer On Ice staat dit jaar ook een
initiatie padel op het programma. Bovendien willen de organisatoren voor het
eerst een kajakrace op de reien inrichten.

Het winnende beeld wordt gedrukt op bierviltjes die verspreid worden om Brugge Studentenstad te promoten. De drie beste fotografen
krijgen elk een Fnac-bon van 150 euro. Guido
NV trakteert de maker van de foto met de
meeste likes op een verrassingspakket.

www.bruggeleeft.be
www.facebook.com/BruggeLeeft
www.brugge.be/fotowedstrijd

www.brugge.be/sportieveavonden
Schaatspiste Boudewijnpark,
Alfons de Baeckestraat 12, 8200 Brugge

Op Kot
a
t
o
B
a
l
l
i
V

Inschrijvingen stedelijke sportkampen va
n start
De Stad organiseert sportkampen tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie. Er zijn kampen voor kleuters, lagere schoolkinderen en voor jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Verdeeld over de verschillende locaties worden meer dan vijfhonderd
kampplaatsen aangeboden. Ieder kamp staat onder leiding van gediplomeerde lesgevers.
Eerstdaags starten de inschrijvingen.
Per kamp en per kind betaal je 50 euro. Voor plustwaalfjarigen bedraagt de deelnemingsprijs 25 euro. Inschrijven gebeurt online.
www.brugge.be/sportkampen

Op donderdag 10 maart is Villa Bota op
Kot is aan zijn vijfde editie toe. Een avond
lang engageren de deelnemende koten
zich om vanaf 21.00 uur te luisteren naar
Villa Bota, dat die avond een speciale radio-uitzending voor studenten maakt. In
ruil ontvangt elk kot een pretpakket van
Brugge Leeft met daarin frisdrank, bier
en snacks. Tijdens de uitzending passeren de Villa Bota-reporters langs de koten
voor interviews en sfeerreportages. Het
tofste en buurvriendelijkste kot wint een
gratis fuif in Factor Club. Vooraf inschrijven is verplicht!
www.villabota.be, www.bruggeleeft.be,
www.brugge.be/villabotaopkot

interview
Philip Milanov, Brugges trots op de Olympische Spelen

D

iscuswerper en Bruggeling Philip Milanov ontving eind
2015 de Gouden Spike, de belangrijkste onderscheiding
voor een Belgisch atleet. Het stadsbestuur ontving Milanov eerder al in het Stadhuis, want vorige zomer schreef de
24-jarige Bruggeling nationale sportgeschiedenis door een
zilveren medaille te behalen op het WK atletiek in Peking. Hij
schitterde eerder al met een verbreking van het Belgisch record, een Belgische titel, winst in de Diamond League meeting
in Londen en met de kwalificatie voor de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro 2016. Daar wordt hij een van de grote Belgische
medaillekandidaten.

BiS Waarom kiest een jongeman voor een discipline als het discuswerpen?
PHILIP MILANOV Discuswerpen zit een beetje in de familie. Mijn
vader was vroeger zelf professioneel discuswerper, waardoor ik
me voor deze sport begon te interesseren. Het is een individuele
sport waarbij je op elk onderdeel van de training goed moet zijn.
Persoonlijk heb ik altijd gevoel gehad voor rotatie en afstand.
BiS Hoe kun je jongeren warm maken voor het discuswerpen?
Kan iedereen deze sport beoefenen?
P. MILANOV Je hebt er een sterk karakter voor nodig, gepaard
met veel discipline en opoffering. Deze sport is dus niet voor iedereen geschikt. Het is een van de oudste sporten ter wereld, dus
komt er ook heel wat eergevoel bij kijken.
BiS Hoe intensief zijn jouw trainingen om dat topniveau te halen?
P. MILANOV Ik train ongeveer twintig uur per week. Ik zorg ervoor
dat ik op elk vlak in mijn training verbeter. In het discuswerpen
is het de explosiviteit die telt, dus doe ik veel sprint- en sprongwerk, gecombineerd met krachttrainingen. Natuurlijk komt hier
ook een stuk talent bij kijken en is het belangrijk om een goede
coach te hebben.
BiS Hoe kijk je terug op die prachtprestatie in Peking?
P. MILANOV Natuurlijk was Peking en alles daarrond een fantastische ervaring, maar ik ben even tevreden met de andere competities waaraan ik vorig jaar deelnam. Hopelijk zijn die resultaten voor herhaling vatbaar.
BiS Je hebt een kwalificatie op zak voor de Olympische Spelen
in Rio. Wat zijn de verwachtingen daar?
P. MILANOV Het is een droom die uitkomt en ik wil er iets moois
laten zien. De Olympische Spelen zijn het meest bekend, maar het
wereldkampioenschap schat ik even hoog in, net als de Europese
kampioenschappen, waar de meeste toppers ook aan deelnemen.
Ik doe vooral veel ervaring op en wie weet, komt er nog iets moois
van. Maar eerst een goede voorbereiding!

Je hebt er een sterk
karakter voor nodig,
gepaard met veel
discipline en opoffering
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Stad Brugge geeft Brugse
handelaars twee keer inspiratie

Onderwijscheques bieden financiële hulp

CONCERT
GEBOUW
SERVIES

Ben je een handelaar of werk je in een Brugse handelszaak, schrijf je dan snel in voor
de workshops die de Stad samen met SBM
bedrijfsopleidingen organiseert rond hospitality, klachtenbehandeling of e-commerce.
Daarnaast biedt Stad Brugge ook de mogelijkheid aan dertig handelaars om deel te nemen
aan het inidividueel coachingtraject Commerciële Inspiratie, een initiatief van het agentschap Ondernemen. Commerciële Inspiratie
wil handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners laten nadenken over de toekomst
van hun zaak, de rol van digitale nieuwigheden
en andere maatschappelijke trends.
www.brugge.be/economie

Probeertickets voor wijk Malehoeklaan

Tot eind februari geven
de Stad en De Lijn de
gebruikers van de wijk
Malehoeklaan de mogelijkheid om gratis
de bus te gebruiken.
Met het probeerticket
dat ze in de brievenbus krijgen, kunnen ze alleen of met twee
vanaf een halte op buslijn 6 gratis van en
naar het centrum rijden. In maart is het de
beurt aan de bewoners van Ver-Assebroek.
Zij kunnen zich met het ticket gratis van en
naar de stad begeven met buslijn 1.

Fietsen merken voortaan op een adres

Je bent beter beschermd tegen fietsdiefstal
als je fiets gemerkt is. Dit kun je helemaal
zelf. Surf naar www.brugge.be/fietsmarkering, druk op de blauwe knop Online aanvragen, vul je gegevens in en een aantal dagen
later ontvang je thuis een label dat je zelf op
je fiets kunt aanbrengen.
Je fiets laten merken door een stadsmedewerker kan ook. Daarvoor kun je terecht in de
Fietsgraveerdienst. Deze dienst bevindt zich
nu op hetzelfde adres als de Fietsendienst
(Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge) en
is open op dinsdag van 14.00 tot 18.00 uur,
op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en elke
eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur.
Bij het labelen wordt je rijksregisternummer op een duurzame sticker geprint en die
wordt op het kader van je fiets aangebracht.
In de Fietsgraveerdienst kun je nog steeds
je rijksregisternummer laten graveren in het
kader van je fiets, op elke eerste woensdag
van de maand.
Fietsgraveerdienst, Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
t 050 47 28 10, fietsendienst@brugge.be

Nieuwe brochure Concertgebouw Servies

Schoolkosten vormen vaak een grote hap uit
het budget. Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen dit schooljaar een beroep doen
op de onderwijscheque voor de aankoop van
materiaal of deelname aan schoolactiviteiten.
Een onderwijscheque heeft een waarde van
10 euro en kost 2 euro. Je hebt recht op vier
tot twaalf cheques, afhankelijk van de onderwijsgraad van je kind. Je kunt de onderwijscheque aanvragen in het Sociaal Huis. Breng
een recent attest mee van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling.

Concertgebouw Brugge,
enkele horecazaken in de
buurt en Stad Brugge maken van elk avondje uit een
voltreffer, zowel op cultureel als op culinair vlak.

In de nieuwe brochure van Concertgebouw
Servies vind je de adresjes waar je voor of
na de voorstelling gezellig kunt tafelen zonder iets van de voorstelling te missen. Op
vertoon van je concertticket ontvang je een
culinair extraatje.
www.concertgebouw.be

Lees Meer!

Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 32 77 70

Gratis app HogeNood voor
publiek sanitair in Brugge

Brugge is een gastvrije stad die de nodige
infrastructuur wil bieden aan personen met
een beperking, personen die moeilijk te been
zijn, ouders met jonge kinderen en ouderen.
Daarom zet het stadsbestuur volop in op toegankelijk publiek sanitair.
Met de gratis app HogeNood (op Google Play
en in de App Store) toont je smartphone het
dichtstbijzijnde toegankelijke toilet. HogeNood laat je de route naar het toilet zien,
geeft voorzieningen weer – zoals een rolstoeltoegankelijk wc - en geeft reviews van
voorgaande bezoekers.
Naast deze app bestaat er ook een gratis plasplan. Dit kun je krijgen in Communicatie &
Citymarketing (Burg 11, 8000 Brugge).
In Brugge kan wildplassen je een boete opleveren tussen de 50 en 250 euro.

Worstelaars bekampen elkaar in Tempelhof

In zaal Tempelhof in Sint-Pieters vindt op
zaterdag 12 maart een catch/wrestling evenement plaats. De spektakelavond wordt
georganiseerd door het Frans-Zwitserse Eurostars en brengt professionele worstelaars
uit tien verschillende landen (waaronder
Ecuador, Kroatië, Pakistan, Frankrijk, Engeland en Nederland) naar Brugge. Daarnaast
wordt ook gestreden om de Four Continents
Cup, een eliminatiewedstrijd met vier verschillende worstelaars.
Tickets kosten 12 euro en zijn te verkrijgen in
zaal Tempelhof

Op zondag 21 februari 2016 om 11.00 uur
vindt in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw de nieuwe editie van Lees Meer!
plaats. Deze keer zitten Jaap Robben, Bavo
Claes en Roderik Six op de sofa bij VRT-journaliste Ann De Bie.
Jaap Robben (foto) schreef met Birk zijn
eerste roman. Voor dit verhaal over een jongen en zijn moeder die rouwen om de dood
van de vader, kreeg hij al meteen verscheidene bekroningen.
Bavo Claes oogstte met zijn debuut Kraai
veel succes. Na achttien jaar ligt zijn nieuwe
roman Vijftig in de rekken. Een satirische,
erotische komedie over… vijftigers.
Roderik Six is literair journalist en columnist
bij het weekblad Knack. In zijn nieuwe, spannende boek Val daagt een jonge stadsarts op
in Fall, een klein vissersstadje. Gekneld tussen de zee en de bossen is het dorp de perfecte plek voor wie iets te verbergen heeft.
Concertgebouw Brugge Kamermuziekzaal,
Tickets: 8 euro / Vrienden van de Biekorfbibliotheek:
6 euro / Senioren: 6,95 euro / Discoverypas: 4,5 euro
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OPROEP: AMA 2016

brugge.be

Tijdens de Week van
de
Amateurkunsten (van 29 april
t.e.m. 8 mei) vindt
ook AMA plaats,
het kunstenfestival voor amateurkunstenaars.
De
nadruk ligt op de
(beeldende) kunstenaar en zijn directe omgeving.

Het geheel van kunstwerken, performances,
projecties, ontmoetingen en optredens levert niet alleen prikkelende beelden op, het
brengt ook de kunstenaar dicht bij de bezoeker en omgekeerd.

OPROEP: klimaatinitiatieven

Het Brugs klimaatpodium is een organisatie
van en voor Bruggelingen die strijden tegen
de klimaatsverandering. Het werd opgericht
in de zomer van 2015 en is heel actief bezig.
Het Brugs klimaatpodium is nog op zoek
naar Bruggelingen die op lokaal vlak aan
projecten willen werken die de klimaatwijziging tegengaan.
Wil je de rangen versterken of heb je een
concreet idee voor een project ? Neem contact via info@brugsklimaatpodium.be of
www.brugsklimaatpodium.be
Dien je ideeën voor 29 februari in. De indieners van de vijf boeiendste voorstellen krijgen het boek ‘Natuurlijk isoleren’ van Vibe.

Op 6, 7 en 8 mei kun je het festival opnieuw
zien bloeien, maar je kunt er uiteraard ook
zelf deel van uitmaken. Heb je interesse, wil
je meer uitleg of wil je onmiddellijk inschrijven? Vraag je inschrijvingsformulier voor
15 februari op via wak@brugge.be
www.brugge.be/wak

Daverend/Unplugged 2016

Groene bewonersvignetten zone 5 –
rand west moeten worden vernieuwd

Ook in 2016 is Cultuurzaal Daverlo de thuis
van Daverend/Unplugged. Deze gratis concertreeks focust op de lokale, Brugse creativiteit. De beproefde formule - alternerend
een rockconcept (Daverend) en een zachtere
aanpak (Unplugged) - blijft behouden. Waar
Unplugged sessies de nadruk leggen op singer-songwriters en akoestische sets, pakt
Daverend groots uit, met twee Brugse bands
in volle actie.
De Daverend concerten vinden plaats op
vrijdag 12 februari en vrijdag 8 april, de Unplugged optredens zijn op vrijdag 18 maart
en vrijdag 27 mei.
De deuren gaan open om 20.00 uur in Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek.
De concerten beginnen om 20.30 uur.
www.brugge.be/unplugged-/-daverend

De geldigheidsperiode voor heel wat bewonersvignetten voor
zone 5 – rand west eindigt op 14 februari 2015. Een bewonersvignet is slechts 1 jaar geldig. Je vindt de vervaldatum op
de voorzijde van het vignet. Vernieuwen kan vanaf een maand
voor de vervaldatum.
Er zijn twee mogelijkheden om je vignet te hernieuwen: elektronisch via het e-loket (ook voor betalende vignetten) of aan
de balie van de Mobiliteitswinkel op de Burg. Alle info over het
e-loket vind je op www.brugge.be<Wonen en Leven<Mobiliteit
<Parkeren<Bewonersvignetten
Is het de eerste keer dat je een bewonersvignet aanvraagt, ben
je verhuisd binnen de binnenstad of heb je een nieuwe nummerplaat? Kom dan naar de Mobiliteitswinkel met je identiteitskaart en je inschrijvingsformulier. Is je nummerplaat of
adres veranderd en staat de wagen niet op je eigen naam?
Surf dan naar www.brugge.be <Wonen en Leven<Mobiliteit<P
arkeren<Bewonersvignetten<Vaak gestelde vragen
www.brugge.be<Wonen en Leven<Mobiliteit<Parkeren<Bewonersvignetten of
t 050 44 86 66
De Mobiliteitswinkel is open van 8.30 tot 12.30 uur en
op dinsdag ook van 14.00 tot 18.00 uur. Gesloten op zaterdag.

Verhaal in cijfers
2004

10 locaties

11

2004: eerste autodeelstandplaatsen in Brugge
in de Vlamingstraat en op het St.-Jansplein.
Sindsdien wint Cambio autodelen aan populariteit in Brugge.

St.-Jansplein, Station kant binnenstad, Gentpoort, Bapaumeplein, Werfplein, Canadaplein,
ondergrondse parking kant St.-Michiels, Visartpark en Gaston Roelandtsplein in Assebroek.

11 deelwagens op 10 locaties. De 2 recentste locaties (sinds najaar 2015) bevinden
zich in Assebroek en in Christus-Koning.

306

246

10

306 Bruggelingen maken gebruik
van deze formule.

Aanbod in 2013: 25% meer dan 2012.
Aanbod in 2014: 23% meer dan 2013.
2015: bevraging bij 246 mensen over verbetering
en uitbreiding van het aanbod.

10 parkeerkaarten voor de deelwagens om
gratis en onbeperkt te parkeren in Brugge, de
elfde voor de nieuwe wagen volgt.
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Heraanleg Hof Campers
Het domein Hof Campers in de Julius en
Maurits Sabbestraat ligt naast het Hof De
Jonghe en werd in augustus 2014 aangekocht
door de Stad. Het stadsbestuur besliste om
de stadstuin samen te voegen met het Hof De
Jonghe en een nieuwe aanleg te verzorgen.
Op 25 september 2015 vond daarover een
inspraakmoment plaats. Buurtbewoners
konden er hun wensen of bemerkingen kwijt.
De Groendienst werkte op basis van alle gemaakte opmerkingen een ontwerp uit.
In een eerste fase, in december 2015, werden
enkele minder gezonde bomen verwijderd. In
een tweede fase wordt het park volledig heraangelegd.
t 050 32 90 11 of groendienst@brugge.be

Provinciedomein
Tillegembos
breidt uit met ruim 48 ARE
In oktober werd het provinciedomein Tillegembos uitgebreid met ruim 48 are, waardoor de oppervlakte nu 130 ha wordt. Enerzijds komt er een perceel loofbos bij dat
grenst aan twee zijden van het huidige bos
en langs de wandelroute van het domein ligt.
Het nieuwe stuk sluit naadloos aan bij het
deel Valkenbos dat eerder al werd verworven. Daarnaast werd ook een strook grond
van iets meer dan 9 are aangekocht voor
de verdere aanleg van de groene fietsgordel
rond Brugge. Die loopt vanuit het Tillegembos naar het Tudordomein aan de overkant
van de Torhoutsesteenweg. De strook dient
om een veilige verbinding te kunnen maken
tussen beide groendomeinen via de doorsteek onder de brug van de Torhoutsesteenweg over de E40.
Het Tillegembos is het oudste provinciedomein van West-Vlaanderen. In 1963 werden
de eerste 44 ha aangekocht. Het Tillegembos
en het Tudordomein maken deel uit van de
Kasteelbossen ten zuidwesten van Brugge.

Samen voor
een propere Brugse lente
Tijdens de winter kun je perfect zwerfvuil
opruimen. Omdat bepaalde struikgewassen
hun bladeren verliezen, is het vuil dat ertussen ligt goed zichtbaar en gemakkelijk weg
te halen. De winterperiode eindigt in maart,
de maand van de netheid.
Er zijn al heel wat Bruggelingen, Brugse
organisaties of scholen die zwerfvuil in hun
omgeving opruimen. Vaak registreren ze
hun inspanningen via ‘claim uw plek’ op de
website van OVAM. Ook jij kunt dit doen, via
www.indevuilbak.be/claim-uw-plek. Zo ontstaat er een goed overzicht van wie Brugge
zwerfvuilvrij houdt en waar dit gebeurt.
Affiches met het nieuwe campagnebeeld tegen
zwerfvuil kun je gratis afhalen in de Preventiedienst (Blinde Ezelstraat 1, 8000 Brugge), de
Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6, 8000 Brugge) of de plaatselijke dienst Bevolking.
Voor opkuismateriaal (prikkers, vuilniszakken, handschoenen, hesjes) kun je de website van IVBO raadplegen: www.letsdoitindevuilbak.be/Buurt/Opruimpakket.aspx
Dit voorjaar zet de Stad nog allerlei initiatieven op om opkuisacties te organiseren of ze
te ondersteunen.

www.kasteelbossen.be
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Citydepot van start
De afgelopen maanden kon je uitgebreid
kennismaken met het nieuwe mobiliteitsplan. Elke Bruggeling kreeg een brochure
in de bus en er vonden verschillende informatiemomenten plaats. Het plan streeft
naar een veilig, leefbaar en gezinsvriendelijk
Brugge met een duurzame en milieuvriendelijke mobiliteit.
Om dit te bereiken, worden heel wat zaken
aangepakt.

Zwaar verkeer in de binnenstad

Openbaar onderzoek
Gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Leiselehoek
In oktober 2015 behandelde de Gemeenteraad het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Leiselehoek.
Het plangebied van het RUP Leiselehoek
bevindt zich tussen de Sint-Michielslaan, de
Sint-Arnolduslaan, de Heidelbergstraat en
de Wagenbruggelaan.
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
omvat de toelichtende nota, de verordenende voorschriften en de plannen en ligt nog
ter inzage tot en met donderdag 18 februari
2016 in:
- de dienst Ruimtelijke Ordening (dienst
Bouwvergunningen), Oostmeers 17, 8000
Brugge, open van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, dinsdag van
14.00 tot 18.00 uur
- Communicatie & Citymarketing, Burg 11,
8000 Brugge, open van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van
14.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00
tot 12.00 uur
- de gemeenteafdeling Sint-Michiels, Rijselstraat 98, 8200 Brugge, open van
maandag tot vrijdag van 8.30 u tot 12.30
uur, op dinsdag en woensdag van 14.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
11.45 uur
Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening bezorgd worden per
beveiligde zending naar GECORO-B, dienst
Ruimtelijke Ordening, Directie en Algemene
Zaken, Oostmeers 17, 8000 Brugge.

Door zijn beperkte oppervlakte en zijn middeleeuwse stratenpatroon is de Brugse binnenstad niet geschikt voor zwaar transport.
Anderzijds zijn er veel handels- en horecazaken, dienstencentra, scholen… die dagelijks
leveringen moeten krijgen.
Het stadsbestuur besliste dat het verkeer
zich moet aanpassen aan het karakteristieke
stadscentrum en niet omgekeerd. Daarom
worden nieuwe laad- en lostijden ingevoerd
voor bestuurders van vrachtwagens van 3,5
tot 7,5 ton. In de binnenstad komt er ook een
tonnagebeperking van 7,5 ton.

Gebundelde leveringen
De Stad nam in het algemeen beleidsplan
2013-2018 al het initiatief om op zoek te gaan
naar alternatieve en duurzame oplossingen.
CityDepot Brugge biedt een werkwijze aan
die voor lichter en minder verkeer in de binnenstad en in de deelgemeentes staat.
In dit systeem leveren transportbedrijven,
groothandelaars… hun goederen af in een
magazijn buiten het stadscentrum en CityDepot brengt de goederen daarna naar de
handelaars in het centrum. Deze levering
gebeurt gebundeld, zo duurzaam mogelijk
en met minder lawaaihinder, waardoor het
leven in onze stad nog een stuk aangenamer
en gezonder wordt.

Vijf Brugse basisscholen bekroond voor inzet
rond verkeersveiligheid
Om hun inzet rond mobiliteit en verkeersveiligheid te belonen, reikte de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in januari medailles uit aan 379 Vlaamse basisscholen.
Vijf Brugse scholen vielen in de prijzen. GO!
Basisschool Jan Fevijn (Daverlostraat 132,
Assebroek) won een gouden medaille. Vrije
Basisschool Immaculata (Koningin Astridlaan 4, Sint-Michiels) en OLVA De Meersen
(Astridlaan 400, Assebroek) kregen elk zilver en de Vrije Basisscholen Sint-Lodewijkscollege (Gistelse Steenweg 440, Sint
Andries) en Mozaïek (Pastorieweg 4, Sint
Kruis) gingen met brons aan de haal.
Met de medailles wil de VSV scholen bedanken en steunen, omdat ze ervoor kiezen
om verkeerslessen te geven met een praktijkgerichte aanpak. Dat levert vaak betere
resultaten op.
De Stad beloonde de scholen ook en
schonk aan elk van hen een Victor Veilig.
Verkeersveiligheid om en rond scholen is
voor het stadsbestuur een absolute prioriteit. De Stad geeft jaarlijks 50.000 euro aan
subsidies voor projecten over verkeersveiligheid en in 2016 volgen enkele aanpassingen aan het reglement. Die moeten
scholen nog meer stimuleren om te werken aan de verkeersveiligheid.
Op dit ogenblik loopt ook de campagne ‘Veilige Fiets’: in 22 basisscholen worden tweeduizend fietsen gecontroleerd op hun wettelijke uitrusting. Ouders en leerkrachten
worden mee gesensibiliseerd om zichtbaar
te zijn in het verkeer. Goed werkende fietslichten én fluorescerende hesjes zijn een
must voor elke fietser.
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BUDDY’S GEZOCHT
VOOR ASIELZOEKERS

Internationale Vrouwendag
Dit jaar valt Internationale Vrouwendag op dinsdag 8 maart. Deze dag
staat in het teken van de kracht en de strijdbaarheid van vrouwen overal
ter wereld. In Brugge ligt de focus in 2016 op het zeer actuele thema
‘Op de vlucht’.
Er bestaan verschillende manieren van vluchten. Je kunt op de vlucht
zijn voor oorlogsgeweld, maar je kunt ook vluchten voor je eigen lichaam, op de vlucht zijn voor de stress en de drukte in het gezin of op
het werk of vluchten voor huiselijk geweld.
Vrouwen worden overal met deze actuele en relevante thema’s geconfronteerd en daarover wil de Stad op Internationale Vrouwendag een
positief en krachtig beeld
STADschetsen.
BRUGGE PRESENTEERT
Meer nieuws volgt via www.brugge.be, sociale media en de lokale pers.

Internationale Dag Tegen Discriminatie
Sinds het begin van de asielcrisis krijgt het Brugse OCMW allerlei vragen en suggesties van inwoners. Daarnaast willen heel
wat Bruggelingen materiaal schenken, vluchtelingen opvangen
of vrijwilliger worden.

Blank of zwart
‘t maakt niet uit

Gelovig of niet
‘t maakt niet uit

Met of zonder handicap
‘t maakt niet uit

Homo of hetero
‘t maakt niet uit

Nederlands, Frans of Russisch
‘t maakt niet uit

Man of vrouw
‘t maakt niet uit

Om op diverse vragen van Bruggelingen te kunnen antwoorden,
werd in het Sociaal Huis een centraal aanspreekpunt opgericht,
het Meld- en Informatiepunt Armoede.
Wie als vrijwilliger de asielzoekers een handje wil helpen, kan
zich melden bij het OCMW. Daar zijn ze op zoek naar een twintigtal zogenaamde buddy’s, die binnen het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) de functie van ‘wegwijzer’ voor asielzoekers op zich
willen nemen.

Villawijk of sociale buurt
‘t maakt niet uit

Arm of rijk
‘t maakt niet uit

DISCRIMINATIE IS STRAFBAAR

Op maandag 21 maart vindt, naast de start van de lente, ook de Internationale Dag WWW.BRUGGE.BE/DIVERSITEITSDIENST
tegen Racisme en Discriminatie plaats.

WWW.BRUGGE.BE/MELDPUNTDISCRIMINATIE

Deze dag wordt extra in de verf gezet, onder meer met de campagne
’t Maakt niet uit. Door de affiche op een zichtbare plaats te hangen, geef
je een duidelijk signaal dat discriminatie niet getolereerd wordt in onze
stad. Ben je rijk of arm, homo, lesbisch of hetero, woon je hier al je hele
leven of nog maar even: ‘t maakt niet uit!
Wil je zo’n affiche thuis, op het werk, op school of in je vereniging
uithangen en op die manier neen zeggen tegen discriminatie?
Neem contact op met de Diversiteitsdienst op 050 44 82 44 of via
diversiteitsdienst@brugge.be
Rond 21 maart is er ook een actie in de binnenstad die aan alle Bruggelingen duidelijk maakt dat discriminatie absurd is. Houd je ogen dus
goed open!
Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie? Meld het bij het Meldpunt
Discriminatie op 050 44 82 54 of via meldpuntdiscriminatie@brugge.be
Een medewerker zoekt samen met jou naar een oplossing. Heb je zelf
al een oplossing gevonden of wil je er niet verder op ingaan, meld het
dan ook. Zo krijgt het Meldpunt namelijk een beter zicht op discriminatie in onze stad en kan het de aanpak ervan verbeteren en gerichter
te werk gaan.

v.u.: j. coens, stadssecretaris - burg 12 - b-8000 brugge

Jong of oud
‘t maakt niet uit

Het LOI voorziet in materiële hulp voor vluchtelingen die in een
erkenningsprocedure zitten. In dat kader stelt het OCMW negen
woningen ter beschikking. Die worden gebruikt voor de opvang
van 62 asielzoekers. Elk van hen krijgt er een individuele kamer,
nutsvoorzieningen, hygiënische producten en 65 euro per week
voor voeding, ontspanning… De asielzoekers worden ondersteund
door OCMW-medewerkers, maar omdat het belangrijk is dat er
nog meer wordt ingezet op dagbesteding, ontspanning en integratie in Brugge, wordt er dus ook een beroep gedaan op de buddy’s.
De buddy staat in voor de ondersteuning van het dagelijkse leven
in en buiten de woning of biedt extra ondersteuning bij de persoonlijke kennismaking met onze samenleving. Na een eerste ontmoeting gaan de gesprekken bijvoorbeeld over het recycleren van afval,
het sportaanbod in de buurt, de lokale bibliotheek… Dit kan ook
gecombineerd worden met uitstappen en bezoeken, bijvoorbeeld
om Brugge te leren kennen, een zinvolle dagbesteding te zoeken,
op een budgetvriendelijke manier te leren winkelen…
De ideale buddy kan zich een keer per week een halve dag vrijmaken, staat open voor andere culturen, kan op een gezonde wijze
omgaan met de context van de asielzoeker, maar is ook in staat
om voldoende afstand bewaren. Daarnaast beschikt hij of zij over
een basiskennis Engels en Frans en een positieve ingesteldheid.
De vrijwilligers krijgen ondersteuning en vorming op maat. Voor
verplaatsingen met de wagen is er een kilometervergoeding.
Algemeen: Meld- en Informatiepunt Armoede,
Sociaal Huis, Hoogstraat 9, 8000 Brugge - t 050 32 77 70
Info buddy’s: Faiza Karim Rajput, t 0478 88 53 23, Faiza.karimrajput@ocmw-brugge.be
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VRIJWILLIGERSCENTRALE
Zowat een op de vijf Bruggelingen
doet vrijwilligerswerk. De vacatures in BiS zijn de meest dringende.
Misschien zit er iets bij voor jou?

Vrolijke vrijwilligers

Curando Noord, WZC Herdershove en dagverzorgingscentrum De
Moerbei zijn op zoek naar vrolijke
en gastvrije vrijwilligers om te helpen in de cafetaria of om bezoekers
te vervoeren. De auto van Curando
staat ter beschikking.
Curando
Els Sesselle
t 050 45 40 50
els.sesselle@curando.be

Weet wat je eet

Voedselteams zijn groepen mensen
die de lokale boeren ondersteunen
door gezamenlijk en rechtstreeks
producten van hen te kopen. Duurzame landbouw staat voorop, net als
het teamwerk als sociaal gebeuren.
Brugge Voedselteams
Sarah Van Bergen
t 0498 71 18 36
brugge@voedselteams.be

WUK

De jongerenwerking WUK (WegUitjeKot) zoekt vrijwilligers van minimum 18 jaar. Het WUK-kot biedt
laagdrempelige vrijetijdsbesteding
voor jongeren van 12 tot en met
16 jaar, met extra aandacht voor
kwetsbare groepen.
Het aanbod bestaat uit (sport)activiteiten (schaatsen, voetbal, pretparkbezoek…) en het openhouden
van het jeugdhuis (op vrijdagavond
van 18.00 tot 21.00 uur).
WUK
Lieselot Goethals
t 0476 96 77 94
Facebook: WUK Zeebrugge

Vrijwilligerscentrale,
kraanplein 6, 8000 Brugge
t 050 44 86 49

Doe iets in je buurt en
vraag een buurtcheque aan
Brugse Buurtcheques Bruisen

Meer dan 140 Brugse buurtcomités vragen
jaarlijks een Brugse Buurtcheque aan. Het
hoofddoel van deze Buurtcheques is de ondersteuning van en door burgers opgezette
buurt- en straatfeesten.
De Stad biedt een financiële en inhoudelijke
steun en geeft buurt- en straatcomités een
aansporing om de contacten tussen buren
en buurten te creëren en te versterken.
De Brugse Buurtcheques worden vanaf
2016 opgevolgd en behartigd door de Vrijwilligerscentrale. Deze gooit daarmee haar
deuren open voor elke vorm van engagement. Het gaat dus niet alleen om klassieke betrokkenheid binnen een organisatie,
maar ook om individueel vrijwillig initiatief
en buurtengagement.

Buurtoppeppers: pep je buurt op
met concrete actie

Wie heeft jou vandaag
‘opgebuurt’?

Deze derde buurtcheque heet vanaf nu de
buurtoppepper. Je kunt deze voor vanalles
gebruiken: een opruimactie in de buurt, een
project om geveltuintjes te creëren, een kleine wijkbibliotheek, een buurtuitleendienst
om samen de grasmachine en het tuinmateriaal te gebruiken, een buurtkrantje…

In Assebroek doet de vzw Gebuurtekring gouden werk. Het concept is
simpel en geniaal: buurtbewoners
met een kleine hulpvraag kunnen
gebruik maken van het burenhulpsysteem. Iedere buurtbewoner krijgt
een kaartje met enkele telefoonnummers van mensen uit de straat (of
omliggende straten) die bereid zijn
om te helpen. Dat kan zijn om inkopen mee te nemen, planten water te
geven, iemand naar het ziekenhuis
brengen voor een onderzoek…

Per jaar kan een buurtcomité nog steeds voor
meerdere activiteiten een buurtcheque ontvangen. Het gaat om maximum twee puur
ontspannende activiteiten en een activiteit die
een meer structurele bijdrage levert aan de
leefbaarheid en de verbondenheid in de buurt.

Buurtcheques aanvragen doe je via
www.brugge.be/buurtcheques

Je kunt je hiervoor inschrijven via
buurtcheques@brugge.be

Het is eenvoudig én doeltreffend.
Het idee werd opgepikt in het kader
van de toekomst van Brugge. Ondertussen zijn er al heel wat organisaties die meedenken om Burenhulp
in Brugge ook in andere Brugse
buurten concreet te maken. Een burenhulp-initiatief kan verschillende
vormen aannemen. Het hoeft niet
in elke buurt om een kaartje met
telefoonnummers te gaan, het kan
evengoed met een stickercampagne
of een Facebookpagina.
Wil je je buren helpen met kleine
dingen, maar je weet niet hoe? Wil
je bijdragen aan een warmere buurt?
Ben je een buurtcomité dat mee wil
zoeken naar een instrument om burenhulp op te starten ?

Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
t 050 44 86 49

Bel of mail naar 050 44 86 48 of
lies.tamsin@brugge.be

Voorstelling Buurtcheques

Als je zin hebt om initiatief te nemen in je
buurt, kom dan zeker naar de voorstelling
van het aanbod Brugse Buurtcheques op
zaterdag 16 februari 2016 om 18.00 uur in
de Stadshallen. Je zult er zeker niet alleen
zijn. Het cultureel aanbod voor 2016 wordt er
ook voorgesteld, je krijgt meer uitleg over de
buurtoppeppers en je ontmoet vele andere
Bruggelingen die in hun buurt actief zijn om
leefbaarheid en verbondenheid te stimuleren.

interview
Start to… klassieke muziek

K

“

lassieke muziek is er voor iedereen”, vertelt Evi
Huys, stafmedewerker Kunsteducatie in het Concertgebouw. Tijdens een gesprek in het Concertgebouwcafé vertelt ze kort over enkele boeiende projecten. “Klassieke muziek hoeft niet moeilijk te zijn en is
niet leeftijdsgebonden. We werkten verschillende projecten uit. Op maat gemaakt. Zonder drempels.”

BiS Hoe willen jullie jongeren prikkelen?
EVI HUYS We geloven er sterk in dat we kinderen en jongeren via een directe kennismaking warm kunnen maken
voor klassieke muziek en dans. Zo organiseren we open
repetities en eersteklasconcerten. In klasverband ontdekken ze op een interactieve manier de magie van livemuziek. Ze zitten er bijna letterlijk met de neus bovenop.
BiS Worden de (groot)ouders er ook bij betrokken?
E. HUYS We merken dat ouders en grootouders het fantastisch leuk vinden om hun (klein)kinderen af en toe eens
mee te nemen naar een familieconcert. Die zijn dan ook
perfect op maat gemaakt. In februari staan bijvoorbeeld
twee ‘slaap’concerten voor baby’s en peuters op het programma. We voorzien altijd wat extra omkadering die de
familie-uitstap compleet maakt.
BiS Is er ook ruimte om zelf muzikaal aan de slag te gaan?
E. HUYS In de Sound Factory, de interactieve ruimte voor
geluidskunst, kan iedereen naar hartenlust muziek(kunst)
creëren. Zo veel mogelijk zelf testen en prutsen raden we
sterk aan. Als kers op de taart hoort bij een bezoek aan de
Sound Factory telkens ook een boeiende rondleiding in het
Concertgebouw. Hedendaagse kunst, akoestiek, klank en
muziek komen dan aan bod.
Nieuw is dat we sinds kort deze workshops in de Sound
Factory ook aanbieden voor volwassenen. Zelf muziek maken en er nog iets van opsteken: de ideale activiteit voor
verenigingen, organisaties, vriendengroepen en bedrijven.

WIN!

Wil jij met je vereniging, organisatie of bedrijf een
workshop (met rondleiding) in de Sound Factory en
het Concertgebouw winnen?
Op woensdag 2 maart geeft het Concertgebouw een
gratis workshop weg. Interesse? Mail dan snel naar
wedstrijd@concertgebouw.be

www.concertgebouw.be
t 070 22 33 02

Klassieke muziek
is er voor iedereen
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Kom (h)eerlijk eten
op 28 en 29 mei

Sterrenchef Geert Van Hecke maakt
kazakken met haring voor 500 jaar Café Vlissinghe
In 2015 vierde Café Vlissinghe (Blekersstraat 2, 8000 Brugge) zijn vijfhonderdste verjaardag. Een jaar lang stond het erfgoed van Brugges oudste
herberg in de kijker. Als kers op de taart steekt chef Geert van Hecke (de
Karmeliet) het oude recept kazakken met haring in een nieuw kleedje.
Proef het erfgoed van Café Vlissinghe met dit aperitiefhapje.
Ingrediënten voor zes personen:
1 grote aardappel (type bintje)
½ blikje ansjovis op olie
1 rode ui
1 appel (granny smith)
1 ei
1 filet licht gerookte haring
mosterd, azijn, druivenpitolie
zout, zwart zout
bieslook, peterselie
Bereidingswijze:
1. Snijd de aardappel in schijven van ongeveer 2 mm.
Was de schijven en dep ze goed droog.
Frituur de schijven op 180 graden, tot ze aardappelchips worden.
Bestrooi de aardappelchips lichtjes met zout.
2. Klop 1 eigeel, 1 eetlepel mosterd en 1 eetlepel azijn op. Voeg stelselmatig druivenpitolie toe tot je een stevige massa krijgt. Pureer
de ansjovis met de olie uit het blikje en meng het door dit mengsel.
Doe deze ansjovismayonaise in een spuitzak met kleine opening.
3. Snijd de rode ui en de appel in kleine stukjes. Snijd de haring in
blokjes.
Afwerking:
4. Leg enkele blokjes haring op de aardappelchip, voeg wat ajuin en
appel toe.
5. Spuit 3 toefjes ansjovismayonaise op elke aardappelchip.
6. Werk af met zwart zout en bieslook, of gefrituurde peterselie.
Smakelijk!

Via het netwerk Food Smart Cities for Development werkt Stad Brugge samen met
negen andere Europese steden aan een
duurzaam stedelijk voedselsysteem. Alle aspecten van duurzaam eten komen daarbij aan
bod: stadslandbouw, koken met lokale ingrediënten, zelf je groenten telen, minder vlees
eten, beter bewaren, minder verspillen, kiezen voor fairtrade en biologische producten.
In dit kader laten de Stad en het Food Lab je
op 28 en 29 mei proeven van hun duurzame
voedselstrategie in hartje Brugge. Van 10.00
tot 18.00 uur kun je onder meer terecht in
het Koning Albert-I Park, op de Markt en in
de Stadshallen. Je kunt kennismaken met de
lokale landbouwers op een heuse boerenmarkt of met de winnaars van de klimaatwedstrijd rond duurzame voeding. Overal
vind je proevertjes. Meer info hierover krijg je
in de volgende BiS.
Wil je ook een infostand plaatsen tijdens dit
evenement? Stuur dan een berichtje naar
leefmilieu@brugge.be. Wil je deelnemen met
een lokaal geteeld product? Mail dan naar
economie@brugge.be

Food Lab : www.bruggeklimaatneutraal.be
Facebook: brugge klimaatneutraal
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Toekomst van Brugge:
toekomstplekken
Tijdens het Festival van de toekomst op 15 oktober stond
ruimte in de stad centraal. Er werd een ideeënoproep gelanceerd voor mogelijke toekomstplekken.
Toekomstplekken zijn plaatsen waar groepen burgers samen nadenken en actief meewerken aan een
nieuwe (tijdelijke) invulling van een plek in de stad. De
voorgestelde locaties werden opgedeeld in vijf categorieën: buurtplekken, creatieve plekken, groene plekken, heilige plekken en waterplekken. Ontdek ze op
www.detoekomstvanbrugge.be onder ‘ruimte’.
De oproep naar ruimte-ideeën kwam er toen bleek dat
burgerinitiatieven door een gebrek aan fysieke ruimte
vaak in hun groei belemmerd worden. Door plekken te
kennen en slim om te gaan met de beperkte ruimte in
de stad, kan er ademruimte vrijkomen voor nieuwe initiatieven. Daarnaast is het herzien van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan (GRS) een directe reden om
Bruggelingen warm te maken voor de toekomst van de
ruimte in hun stad.
Waar mogelijk worden beide trajecten gelinkt aan elkaar.
Op bepaalde plekken worden projecten uitgewerkt met
burgers, op andere praat de Stad met de burgers over
de grotere ruimtelijke uitdagingen. Op sommige plekken
vinden beide trajecten plaats en bevruchten beide processen elkaar.
Halverwege januari, tijdens een eerste atelier Verover
de Brugse toekomstplekken, startte de toekomst van
Brugge met het stimuleren van initiatieven in de stad.
Het doel is om een tiental projecten te realiseren met
Bruggelingen door op het terrein dingen te doen bewegen. Dit kan door het debat te openen en rond tafel te
gaan zitten, maar ook door op de plekken heel gericht
kleine, tijdelijke ingrepen te realiseren.
Toekomsttafels worden de verbindende visuele elementen. Overal waar plannen worden gemaakt en mensen
samenzitten rond de toekomst van de stad, zullen toekomst van Brugge-tafels te zien zijn.
Wil je meewerken aan een van de projecten of heb je een idee voor de
toekomst van Brugge? Laat het weten via:
toekomst@brugge.be/www.detoekomstvanbrugge.be
@toekomstbrugge - #detoekomstvanbrugge
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge

Online dienstverlening via www.brugge.be
De stedelijke website is een groot loket voor online dienstverlening.
Van subsidies over vergunningen en attesten tot feestmateriaal en
antireclamestickers, je kunt alles online aanvragen.
Op vandaag zijn ongeveer twee derde van alle producten van Stad
Brugge aan te vragen via de website. En dat aanbod breidt nog uit.
Je herkent die producten aan de blauwe knop Online aanvragen.
Enkele voordelen?
Je hoeft niet langer in de rij te staan bij het loket.
Zowel jijzelf als de administratie besparen op papier.
Je doet je aanvraag wanneer het jou het beste past.
Een aanvraag kan ook via smartphone of tablet, dus ook als je op
verplaatsing bent.
Maak zeker ook een Mijn
Brugge-profiel aan, je persoonlijk loket voor je administratie met de Stad.
Als je aangemeld bent, staan
er al een aantal van je gegevens vooraf in de webformulieren ingevuld. Bovendien
kun je dan steeds de status
van je aanvragen opvolgen.
Bij deze BiS steekt een folder met uitleg over het aanmaken van een Mijn Bruggeprofiel. Iets om bij te houden!
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Verse Maatjes,
theater voor jongeren vanaf 12 jaar
Vind je dat een familievoorstelling niets
meer voor jou is? Zie je de ‘zware’ theaterstukken nog niet zitten? Dan komt Cultuurcentrum Brugge je tegemoet met het
gloednieuwe project Verse Maatjes. Dit
label staat voor tof en herkenbaar theater
voor jongeren vanaf 12 jaar.
In februari en maart staan drie Verse Maatjes-voorstellingen op het programma.

Labyrint - FroeFroe

Woensdag 27 februari in de MaZ
Labyrint is een machtig verhaal uit de Griekse
mythologie. Het gaat over Ariadne, haar vader
Koning Minos, haar broer de Minotaurus, haar
geliefde Icarus en de held Theseus.
In dit stuk gaat het vooral over Ariadne: haar
leven, dromen en noodlot. Deze voorstelling
met acteurs, poppen, video en livemuziek is
betoverend theater voor iedereen.

Brugge en haar omstreken, alles aan je voeten
Alle troeven van Brugge en haar
omstreken vind je binnen handbereik
op allesaanjevoeten.be
Twee jaar geleden lanceerden Voka
en RESOC Brugge Brugge b(l)oeit,
het economisch zakboekje voor gidsen.
Dit boekje gaf stadsgidsen nuttige informatie
over het bedrijfsleven in de regio.
Begin 2015 nam de Stad het op zich om de
gegevens in het boekje te actualiseren en
deze toegankelijker te maken voor het brede
publiek. Dit resulteerde op 7 december 2015
in de lancering van www.allesaanjevoeten.
be, een overzichtelijke mobiele website voor
smartphone en tablet.
Nog steeds is het aanbieden van correcte
basisinformatie voor de gidsen een van de
belangrijkste doelstellingen van de website.
Daarnaast is de site het perfecte platform
voor de promotie van de regiotroeven en
het in de kijker stellen van onder andere het
aantrekkelijke werkklimaat en de innovatieve
bedrijvigheid in de regio.
De mobiele website werd gekoppeld aan de
ondernemerssite van de regio: www.ondernemenderegiobrugge.be. Voor meer actuele
informatie kun je dus ook steeds daar terecht.

Baba - HETPALEIS

Vrijdag 4 maart in De Dijk
Een meisje ontdekt dat haar vader niet dood
is, maar in een totaal andere cultuur leeft en
een andere taal spreekt. Wil ze hem leren
kennen of toch liever niet? In Baba giet actrice Dahlia Pessemiers Benamar (bekend van
de serie De Ridder) haar eigen ervaringen in
een verhaal voor iedereen. Het is het verhaal
van een onverwachte ontmoeting tussen
twee werelden, over kleine dromen en grote
verwachtingen.

Aarzel Nooit - Het Banket

Woensdag 16 maart
in de Stadsschouwburg
Brechtje Louwaard, Jan Decleir, Stefaan Degand en Tristan Versteven (allemaal geweldige acteurs!) maken een humoristische en
poëtische voorstelling over ons verlangen
om ‘bij de groep te horen’ en over onze verlammende angst om alleen te staan in onze
snelle wereld.
Info & Tickets: www.ccbrugge.be,
t 050 44 30 60, In&Uit Brugge
Alle voorstellingen kosten 9 euro
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Belmundo Festival
op verkenning in de mediterrane cultuur

Expo Freespace 22
Nicole Van de Ven

Na vier succesvolle edities van het Flamencofestival, zoekt Cultuurcentrum Brugge andere oorden op. Met het nieuwe label Belmundo ligt de
focus op een andere regio in de wereld. Tijdens de eerste editie leer je de
mediterrane cultuur in al haar facetten kennen, met veel muziek, dans,
theater, circus, workshops en culinaire proevertjes.

Tijdens Freespace zet Cultuurcentrum Brugge jaarlijks een jonge en/of
plaatselijke kunstenaar in de kijker. Daarbij ligt de nadruk op de samenwerking met de studenten van de Stedelijke Academie.

Gratis tentoonstelling vanaf 28 februari in de Bogardenkapel

De matadors van Yllana geven de aftrap. Op zaterdag 5 maart krijg je in
de Stadsschouwburg een satirische kijk op de wereld van het stierenvechten. ¡Muu!2 is een onvergetelijke circusvoorstelling vol innovatieve
en absurde humor, geluidseffecten en veel gevoel voor ritme.
Op 15 maart rijdt een busje van de MaZ tot aan de deur van Le Bateau
Feu in Duinkerke. In dit recent vernieuwde theater brengt het Siciliaanse
gezelschap Mercadante een familiedrama over zeven zusters. De voorstelling zet de kern van familieverwantschap om in herkenbare beelden.

De 22e editie brengt een uniek beeld van fotografe Nicole Van de Ven
(rechts op de foto). De Brugse studeerde begin jaren zestig af aan de Stedelijke Academie en trok de wijde wereld in. Al liftend reisde Van de Ven
via Turkije naar het Midden-Oosten waar ze meer dan vijftien jaar lang
woonde en werkte. Met de camera in de hand verkende ze beroemde of
vergeten steden, zoals het Syrische Raqqa en het toenmalige Jordaanse
Jeruzalem, of verbroederde ze in Beiroet met befaamde Libanese theateracteurs en regisseurs.

Tijdens het slotweekend van Belmundo staan muziek en dans centraal.
Op 18 maart is Carolina te gast in de Stadsschouwburg. Bij ons is ze nog
relatief onbekend, maar dat blijft ongetwijfeld niet zo. Carolina wordt
door kenners de ontbrekende stem in de fado genoemd en bezit alle
kwaliteiten om zich de komende jaren tussen haar grote fadovoorbeelden te nestelen.

Zo trad Nicole Van de Ven op als lokale kunstrecensent en fotografe van
het prestigieuze Shiraz-Persepolis kunstfestival (1967-1977) en ontmoette ze er theatermakers als Jerzy Grotowski, Peter Brook, Tadeusz
Kantor, Robert Wilson, choreografen als Maurice Béjart of componisten
als John Cage, Iannis Xenakis, Karl-Heinz Stockhausen en vele anderen.

De groep Canzoniere Grecanico Salentino brengt opzwepende muziek
en bezwerende tarantella, een wilde trancedans. Hun optreden op zaterdag 19 maart in de Stadsschouwburg is een totaalervaring die je ongetwijfeld doet opveren van je stoel.

Programma Belmundo Festival

5 maart Yllana: Muu2 (circus)
15 maart Teatro Mercadante: Le Sorelle Macaluso (theater)
18 maart Carolina (muziek)
19 maart Canzoniere Crecanico Salentino (muziek/dans)
Info en tickets: www.ccbrugge.be/belmundo of t 050 44 30 60
Bekijk de Belmundo folder voor meer info over de workshops en de culinaire activiteiten.

De tentoonstelling in de Bogardenkapel benadert haar werk en haar
langdurig verblijf in het Midden-Oosten met een dubbele insteek: enerzijds wordt het verlangen naar vrijheid van haar ondernemende persoonlijkheid in de verf gezet, anderzijds krijgt dit verlangen een echo in het
complexe werelddeel waar zij actief was. Een regio waar de lokale hang
naar nationalisme en religieuze erkenning in contrast staat met vormen
van westerse moderniteit en een zin voor vreedzame universaliteit.

Freespace: Nicole Van de Ven, van 28 februari tot 19 april 2016
in de Bogardenkapel, Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Open van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur
De toegang is gratis
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Expo: De Heksen van Bruegel
Iedereen stelt zich een heks voor als een lelijke vrouw die op een bezem in de haard vliegt
en door de schoorsteen terug naar buiten
zoeft. In de haard staat een grote heksenketel waarin ze haar tovermiddeltjes kookt en
ondertussen warmt een kat zich bij het vuur.
Minder bekend is dat dit heksenbeeld door
kunstenaars uit de Nederlanden werd bedacht. Vooral Pieter Bruegel speelde hierbij
een doorslaggevende rol.
Bruegel plaatste als eerste de heks met haar
heksenketel in nabijheid van een haard en waar
heksen voordien op allerlei voorwerpen vlogen,
koos hij resoluut voor de bezem. Globaal werd
dit thema gretig en veelvuldig overgenomen.
Sommigen, waaronder Cornelis Saftleven, namen Bruegels prenten letterlijk over. Anderen,
zoals Frans Francken II, vulden het heksenbeeld van Bruegel aan met details uit lokale
vonnissen en gebeurtenissen. Ook David Teniers de Jonge raakte zo geïnspireerd dat er nu
meer dan dertig voorstellingen van zijn hand
over heksen en hun duivelse praktijken zijn bewaard gebleven.
De expo in het Sint-Janshospitaal brengt meer
dan veertig hekserijvoorstellingen van grote
Hollandse en Vlaamse meesters zoals Pieter
Bruegel en David Teniers de Jonge samen.
De heksenvoorstellingen zijn ook onlosmakelijk verbonden met de heksenvervolgingen. De
eerste processen vonden plaats rond 1430 en
zo ontstonden ook in Brugse ateliers kleurrijke

weergaven van heksen. In de marges van manuscripten vliegen kleine heksjes en op paginagrote miniaturen houden heksen een sabbat.
Klimatologische veranderingen hebben ook hun
invloed gehad op de heksenweergaven. Vanaf
het einde van de zestiende eeuw werd het noorden van Europa geteisterd door een eeuwenlange periode van extreem koude winters en relatief koude zomers, nu aangeduid als de Kleine
IJstijd. Die viel samen met hongersnood en met
de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden.
In tijden van tegenspoed wordt steeds een zondebok gezocht. Men ging ervan uit dat heksen
het slechte weer toverden. Dit leidde tot een
toename van de heksenvervolgingen. Wanneer
die weer afnamen kreeg ook het heksenbeeld
een ander karakter. Toch blijven heksen en tovenaars fascineren.

Van 25 februari tot en met 26 juni 2016, Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38, 8000 Brugge.
Het museum is elke dag open van 9.30 tot 17.00 uur, behalve
op maandag.
Gratis voor Bruggelingen.
www.museabrugge.be
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WEDSTRIJD
Hoe heet het profiel waarmee je je kunt
registreren op www.brugge.be?

De Stad beschikt nu over 1.500 Movilo’s.
Vijf winnaars ontvingen intussen hun exemplaar van het boek
‘De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het meisje’.

Twintig personen winnen een eID-kaartlezer met logo van Stad Brugge.

Naam en voornaam

Stuur je antwoord voor 4 maart 2016 naar persdienst@brugge.be of
naar Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.
We contacteren de winnaars persoonlijk.

Geboortejaar
Adres

E-mail + tel.

Antwoord wedstrijdvraag

meldingskaart
Ik wil het volgende signaleren
(probleem met juiste plaats en omschrijving):

Meldingen van klachten

Naam

Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon t 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels …)
Milieufoon t 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten …)
Meldpunt t 050 44 80 00

Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatiedienst, Burg 11, 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90,
ombudsman@brugge.be

facebook.com/destadbrugge

kalender

twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
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Stand met plannen ‘t Nieuw Zand,
‘t Brugse Vrije
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Vr 12/02

Daverend, Daverlo
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Di 16/02 – di 8/03

Fotowedstrijd
Brugge Studentenstad
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Zo 21/02

Lees Meer, Concertgebouw
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Woe 24/02

Start inschrijvingen KwiPLUS

p. 12

Do 25/02

Soccer on Ice, Boudewijnpark
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Do 25/02 – zo 26/06

Expo De Heksen van Breugel,
St.-Janshospitaal
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Za 27/02

Verse Maatjes: Labyrint, MaZ
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Zo 28/02

Start Expo Freespace 22,
Bogardenkapel
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Ma 29/02

Start inschrijvingen
Jeugdboekenfeest
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Vr 4/03

Verse Maatjes: Baba, De Dijk

p. 28

Za 5/03

Start driedaagse West-Vlaanderen,
p. 6
‘t Zand

Za 5/03

Start Belmundo Festival

p. 29

Za 5/03

Zaterdagmarkt verplaatst
naar Hauwerstraat, Boeveriestraat en Vrijdagmarkt

p. 9

Di 8/03

Internationale Vrouwendag

p. 22

Do 10/03

Villa Bota op Kot

p. 13

Za 12/03

Eurostars Wrestling, Tempelhof

p. 16

Zo 13/03

Jeugdboekenfeest,
Brugse bibliotheken

p. 12

Woe 16/03

Verse Maatjes: Aarzel Nooit,
Stadsschouwburg

p. 28

Vr 18/03

Unplugged, Daverlo

p. 17

Ma 21/03

Internationale
Dag Tegen Discriminatie

p. 22

Za 26/03

Brugge Classic, J. Breydelstadion

p. 7

Vr 8/04

Daverend, Daverlo

p. 17

Vr 6/05 – zo 8/05

AMA

p. 17

Za 28 en zo 29/05

(H)eerlijk!, diverse locaties

p. 26

Vr 27/05

Unplugged, Daverlo

p. 17

Let op: omdat de bedeling van BiS verspreid wordt over meerdere dagen,
is het mogelijk dat sommige activiteiten voorbij zijn op het moment dat het
magazine in je brievenbus valt.

