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Beste
Bruggeling

Op een van de vele mooie zomeravonden was ik te gast op de site
van de oude Gistfabriek voor een
overzicht van de vele projecten in
het kader van de Toekomst van
Brugge. Dit project is vorig jaar
op 15 september gestart in het
Concertgebouw en het is hartverwarmend om vandaag te zien hoe
onze Bruggelingen zich willen inzetten voor hun eigen stad.

'Zorg voor
elkaar in het
verkeer'

We maken van dit nummer een
speciaal toekomstnummer en ik
nodig u graag van harte uit voor ons Festival van de
toekomst op donderdag 15 oktober 2015. U krijgt er
te zien wat vele Bruggelingen al hebben mogelijk gemaakt, maar er is ook plaats voor nieuwe voorstellen.
Wees dus niet bescheiden, ook jouw idee of suggestie
is de moeite waard.
Er staan ons alvast heel wat uitdagingen te wachten.
Binnenkort maken we een nieuwe Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan op en daarbij hebben we ook uw
mening bij nodig.
Een belangrijk thema op 15 oktober 2015 is ook mobiliteit. Vorig jaar was u uitgenodigd om uw mening te
geven over mobiliteit in uw stad. Wij noteerden al uw
suggesties en gingen ermee aan de slag. Het resultaat

is een gloednieuw mobiliteitsplan
dat aan u wordt voorgesteld op 15
oktober en op drie andere informatiemomenten.

Wees erbij, want mobiliteit en verkeersveiligheid zijn een zaak van
iedereen. Daarom deze oproep:
zorg voor elkaar in het verkeer!
Heb respect voor fietsers als je
met de auto in de binnenstad rijdt
en respecteer de voetgangers als
je door de stad fietst. Rijd niet te
snel in een schoolomgeving, zorg
voor een degelijk fietslicht…
Enkele maanden geleden tekenden we met het Stadsbestuur het SAVE-charter samen met een groep ouders die hun kind verloren in het verkeer. We maken er
meer dan een symbolische daad van. We willen ons ten
volle inzetten voor een veilig verkeer, niet in het minst
voor onze kinderen en jongeren, want die zijn binnen
ons mobiliteitsplan prioritair.
Kom alvast op 15 oktober 2015 naar ons Concertgebouw en ontdek wat Brugge voor jouw stad en jouw
toekomst in petto heeft!
Renaat Landuyt,
burgemeester van Brugge

Uw mening hierover: www.facebook.com/destadbrugge
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Samen Actief voor Veilig Verkeer
Brugge ondertekent het SAVE-charter
Steden & Gemeenten
Op maandag 6 juli werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. OVK verenigt families die hun
kind in een verkeersongeval verloren hebben. OVK voert
strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, vooral wanneer het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook
voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Brugge geeft met de
ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal:
verkeersveiligheid is van levensbelang.

In de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan worden de
principes en doelstellingen van dit SAVE-charter maximaal
opgenomen. Het STOP-principe is een rode draad in dit
nieuwe plan. Kinderen en jongeren staan daarbij centraal.
Wat goed is voor hen, is goed voor iedereen.

www.brugge.be

De Stad werkt samen met OVK aan een actieplan verkeersveiligheid en zet in op zeven doelstellingen, waaronder de
opmaak van een verkeersveiligheidsanalyse, het mobiliteitsplan meer afstemmen op kinderen en jongeren en een
actief sensibilisatie- en educatiebeleid.

Zorg dat je wordt gezien
in het verkeer!

Merk voortaan
zelf je fiets
Vanaf nu kun je thuis je fiets gratis labelen.
Het formulier vind je op www.brugge.be (fiets
merken). Na het beantwoorden van enkele
vragen, ontvang je een paar dagen later je label in de brievenbus.
Het label is een sticker in duurzaam materiaal die je op een eenvoudige manier kunt
aanbrengen.

Tijdens de herfst en de winter is goed werkende fietsverlichting noodzakelijk én wettelijk verplicht. De Preventiedienst en de politie voeren van half oktober tot en met eind
november preventieve fietscontroles uit aan de basis- en
secundaire scholen. Ze gaan na of alle fietsen voldoen aan
de wettelijke uitrusting. Daarna zal de politie tussen december en februari repressieve controles uitvoeren.
Verplicht! Remmen voor– en achteraan zijn wettelijk verplicht, net als een bel en zichtbare reflectoren (wit vooraan,
rood achteraan). Nog wettelijk verplicht is een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band en/of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel,
gele of oranje reflectoren aan weerszijden van elke pedaal,
een wit licht vooraan en een rood licht achteraan.
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Als een gemerkte gestolen fiets wordt teruggevonden, kan aan de hand van het rijksregisternummer gemakkelijk achterhaald worden
wie de rechtmatige eigenaar is, ook als de
fiets buiten Brugge wordt gevonden. Een gemerkte fiets kan dus veel ellende voorkomen.

Fietsendienst,
Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge
fietsendienst@brugge.be, t 050 47 28 10

Proefproject bladkorven
start dit najaar

Samen voor
een nette
stad

De Stad zorgt tijdens de herfst – en
winterperiode voor nette straten. Bladeren worden regelmatig opgeruimd
met bladblazers, kranen en vrachtwagens of zuigwagens. Om nog vlotter te
werken, start de Stad dit najaar met
het proefproject bladkorven. Een aantal inwoners nam al initiatieven op dit
vlak. Nu wil de Stad dit systeem ook
formeel toelaten en benutten.
Het idee is eenvoudig. Als inwoner kun
je op vrijwillige basis een of meerdere
bladkorven plaatsen. De stadsdiensten komen de verzamelde bladeren
ter plaatse ophalen. Zo is je straat nog
sneller vrij van bladafval.

en niet verankerd. De bladkorven zijn
enkel bestemd voor bladeren die je op
de openbare ruimte verzamelt. Je eigen groen– en bladafval mag je er niet
in deponeren.

Signaleer je bladkorf
Om ervoor te zorgen dat de bladophaling vlot gebeurt, meld je jouw bladkorf aan bij de Groendienst via het
Meldpunt op de website van de Stad of
rechtstreeks via een mail naar groendienst@brugge.be. Vermeld de exacte
locatie en de eigenaar van de bladkorf.
Plaats je korf in de periode tussen 1
oktober en 31 december 2015.
Na het bladvalseizoen 2015 zal de
Stad dit project evalueren.

Maak zelf je bladkorf
Maak je bladkorf in metaaldraad en
zorg dat hij stevig is, zodat de diensten
hem gemakkelijk kunnen optillen en
terugplaatsen, zonder dat de korf zijn
vorm en stevigheid verliest. Een korf
mag maximum 1 m hoog zijn en een
maximale diameter van 1,5 m hebben.
Stel de korf vrij op in de gazonstrook
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Geef onkruid
geen kans
Week van het
Bos 2015

Verschillende stadsdiensten werken rond onkruidbestrijding, maar
de Stad rekent ook op jou om mee
te werken aan een nette stad. Van
elke Bruggeling wordt verwacht dat
hij het voetpad en de greppel voor
zijn woning of handelszaak proper
houdt. Dat vraagt niet veel moeite.
Veeg regelmatig je voetpad en greppel grondig en verwijder opschietend groen. Zo krijgt onkruid geen
kans om zich te ontwikkelen.
Groeit er toch onkruid? Verwijder
het met de wortel. Met kokend water of azijn kun je hardnekkig onkruid bij de wortel doden, maar het
gebruik van pesticiden is niet toegelaten.

Van 11 tot 18 oktober loopt in
heel Vlaanderen de ‘Week van het
Bos’. Het thema dit jaar is ‘De Natuurhelden staan paraat!’. De initiatiefnemers van deze aandachtsweek
zijn het Agentschap voor Natuur en
Bos, BOS+ en Natuurpunt/CVN.
Het Natuurcentrum Beisbroek (Zeeweg 96, Sint-Andries) organiseert op
zondag 11 oktober twee activiteiten:
• Paddenstoelen fotograferen
o.l.v. Michel Gilté (Natuurfotografen Brugs Ommeland), start om
9.30 uur aan het natuurcentrum
Beisbroek
• Paddenstoelenwandeling
o.l.v. de Brugse Mycologische
Werkgroep, start om 14.00 uur aan
de parking heideveld domein Beisbroek (Diksmuidse Heirweg)

De Stad houdt regelmatig toezicht
en treedt ook sensibiliserend op via een kaart in de brievenbus.
Tips om onkruid 'preventief' te behandelen:
- Onkruid heeft de minste groeikans als het in een jong stadium verwijderd
wordt.
- Probeer zoveel mogelijk stof en ander vuil regelmatig weg te borstelen. Op
die manier verminder je mogelijke kiemplaatsen voor onkruid
- Giet azijn of kokend water over het onkruid
- Stimuleer ook je buren en buurt om samen onkruid aan te pakken.

www.brugge.be/preventie

Bij de start van het nieuwe schooljaar hangt de Stad banners
met de duidelijke boodschap ‘vuilnis in de vuilbak’ in scholen en
parken. Dit kadert in de strijd tegen zwerfvuil.

Vrije deelname,
geen inschrijvingen.

AVFAL
IN DE
VUILBAK

natuur@brugge.be
t 050 32 90 11

brugge.be
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Eerste Sportinnovatiecongres
Vlaanderen in Brugge
Op donderdag 15 oktober 2015 is Brugge de gaststad voor het allereerste sportinnovatiecongres (#SIC151015) in Vlaanderen. De plaats van afspraak is het Blosocentrum Brugge. Philippe Paquay, administrateur-generaal van Bloso, en Kris De
Coorde van het Kennis- en Informatie Centrum van Bloso zijn de drijvende krachten achter het congres.

BiS Vanwaar een congres over innovatie in de sport?
KRIS DE COORDE Het idee leefde al
enkele jaren. Eind september 2013
startte ik bij het Kennis- en Informatie
Centrum Sport van Bloso. Prioritair
daar zijn de uitbouw van de digitale
bibliotheek voor de sport (www.blosokics.be) en het verzamelen van kennis
over een aantal prioritaire thema’s
waaronder ook het thema innovatie.
Na mijn deelname aan het Nationale
Sportinnovatiecongres in Nederland
in oktober 2013, stapte ik met een
voorstel naar Philippe Paquay om ook
in Vlaanderen een dergelijk congres te
organiseren.
PHILIPPE PAQUAY Vernieuwing en innovatie zijn speerpunten binnen Bloso.
Ik was dus snel overtuigd om via een
congres een forum te creëren waarbij
we alle innovatieve ideeën over sport
in Vlaanderen konden bundelen. Inno-

vatie binnen de sportsector is absoluut
noodzakelijk en het komt gelukkig ook
steeds hoger op de agenda te staan bij
diverse sportactoren in Vlaanderen.
BiS Waarom Brugge als gaststad?
P. PAQUAY Dit jaar zijn we gestart met
de bouw van de eerste Sport- en Beweeghal van de Toekomst op de site
van het Bloso-centrum in Brugge. Dit
is een gezamenlijk (bouw)project van
Bloso en de hogeschool Howest. De
opening is gepland in het voorjaar van
2016. In deze sport- en beweeghal willen we op permanente en experimentele basis vernieuwing in de sport nastreven. We zien het congres dus ook
als een belangrijke promotie voor dit
nieuwe complex.

(top)sporters, de gemeentelijke sportdiensten en (sport)beleidsmakers. We
mikken ook op bedrijven, start-ups
of andere creatieve geesten die kansen zien in de sportsector. Ook lokale
vrijwilligers in de sportsector zijn welkom. Wie overdag niet kan komen,
kan ook intekenen voor het avondprogramma.

www.facebook.com/BlosoVlaanderen
en www.bloso.be

BiS Naar wie richten jullie zich?
P. PAQUAY In de eerste plaats naar
de brede sportsector: de Vlaamse
sportfederaties, de sportclubs, de

1 oktober: Internationale Dag van de Ouderen
Op 1 oktober vragen de Verenigde Naties aandacht
voor de bevolking ouder dan zestig jaar, een leeftijdsgroep die in 2030 wereldwijd naar schatting 1,4 miljard leden zal tellen. Nog al te vaak krijgen ouderen te
maken met een negatieve beeldvorming, achterhaalde
stereotypes en discriminatie. Vergrijzing klinkt vaak
negatief, maar het kan ook een opportuniteit zijn. De
dienst Welzijn werkt activiteiten uit voor senioren en
laat hun stem weerklinken.

Word je zelf geconfronteerd met discriminatie?
Ben je er getuige van? Heb je een vraag? Neem
contact op met het Meldpunt Discriminatie Brugge, Oostmeers 105, 8000 Brugge, t 050 44 82 54,
meldpuntdiscriminatie@brugge.be

Heb je vragen over het seniorenbeleid van de Stad of
over de verschillende activiteiten voor senioren? Neem
contact op met dienst Welzijn, Hoogstraat 9, 8000
Brugge, t 050 32 77 90, dienst.welzijn@brugge.be
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Sportshoppen voegt hip hop,
core stability en start to crawl
toe aan programma
Hip hop, start to crawl en core stability zijn de grote nieuwkomers binnen het Sportshoppen. Sportshoppen is een sportaanbod voor iedereen boven de 18 jaar. Wekelijks worden,
van maandag tot vrijdag, 56(!) verschillende lesmomenten
georganiseerd.

Kunstgrasterreinen:
een voltooid, twee in aanleg
In Brugge worden dit jaar drie voetbalterreinen in kunstgras aangelegd. In tegenstelling tot terreinen in natuurgras
is kunstgras altijd in goede staat en dus altijd bespeelbaar,
ook tijdens gure wintermaanden. De nieuwe synthetische
terreinen zijn ook voorzien van veldverlichting, wat winterse
avondtrainingen en -matchen toelaat.
In Dudzele is het nieuwe kunstgrasterrein ondertussen
in gebruik. Het biedt een oplossing voor VK Dudzele, dat
slechts over één terrein beschikt voor alle ploegen (jeugd
en eerste elftal). De terreinen in sportcentrum Daverlo in
Assebroek en de Gulden Kamer in Sint-Kruis worden de
komende maanden aangelegd. De voorbije jaren werden op
Olympia en in de Koude Keuken in Sint-Andries al gelijkaardige kwalitatieve terreinen aangelegd.

Bootcamp, een allesomvattende conditietraining in groep,
verwierf na een proefreeks vorig seizoen een vaste plaats op
maandag om 20.00 uur in de sportzaal KTA in Sint-Michiels.
Volledig nieuw is de proefreeks hip hop (fitness workout) op
dinsdag om 18.00 uur in Zeebrugge. Nog op dinsdag staat
in de sporthal VTI in Sint-Andries core stability geprogrammeerd, met allerhande oefeningen die de rompstabiliteit
verbeteren. Wie zijn zwemtechniek in de vrije slag wil verbeteren, kan op dinsdagavond in het nieuwe topsportbad
S&R Olympia terecht voor Start to crawl. Op woensdag vindt
in het nieuwe zwembad Start to swim plaats, voor volwassenen zonder zwemervaring.
Vaste waarden in het weekaanbod zoals pilates, squash,
fitness, zumba... blijven behouden. Een sportshopkaart
kost 20 euro. Het volledige programma is te vinden op
www.brugge.be/sportshoppen

Sportshoppen Zeebrugge
In september startte een nieuw seizoen sportshoppen in Zeebrugge. Op dinsdag, woensdag
en donderdag staan lessen gepland in het Gemeenschapshuis. Op dinsdag vindt een proefreeks hip hop plaats, op woensdag begint bokwa aan een tweede seizoen. Donderdagavond,
om 19.00 uur, start fatburner, gevolgd door een uurtje fitnessgym om 20.00 uur.
www.brugge.be/sportshoppen
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Padel, cricket en
S&R Olympia
nieuw in Sport
Na School
Sporten na de lesuren, dat
kan ook in het schooljaar
2015-2016. Met een Sport
Na School-pasje (SNS)
kunnen scholieren voor
slechts 45 euro een volledig
schooljaar onbeperkt sporten, van 5 oktober 2015 tot
midden mei 2016. Er is keuze uit tientallen verschillende sporten. Nieuw in het
aanbod zijn onder meer de
racketsport padel in Padelclub Brugge, atletiek bij
Olympic Brugge, cricket in
Cricketclub Brugge, zwemmen in S&R Olympia…
SNS richt zich op iedereen
van 12 tot 18 jaar. Een SNSpasje kost 30 euro voor een
semester of 45 euro voor
een volledig schooljaar.
Een pasje aankopen kan
via www.sportnaschool.be
(doorklikken naar ‘regio
Brugge’), bij je leerkracht
lichamelijke opvoeding, in
het Bloso-centrum Brugge
of bij de Sportdienst in het
Jan Breydelstadion. Ook
het volledige aanbod voor
de regio Brugge vind je op
deze site.

Urban Trail trekt door bisschoppelijk
paleis en Stadsschouwburg
Deelnemers aan de Urban Trail krijgen op zondag 18 oktober opnieuw een uniek
parcours voorgeschoteld. Voor het eerst kunnen ze de Stadsschouwburg en het
bisschoppelijk paleis doorkruisen.
De start en aankomst liggen op de Markt. Deelnemers lopen in verschillende
waves, met de eerste start om 9.30 uur. De aankomst van de laatste loper wordt
om 12.00 uur verwacht. Onderweg maken de 5.000 sportievelingen ook kennis
met verschillende kunstwerken van de Triënnale.
Voor de Brugge Urban Trail worden verschillende straten in de binnenstad afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

www.sport.be/bruggeurbantrail
www.bruggebereikbaar.be

Ontdek de zwemsport
tijdens de Brugse
Zwembaddagen
Van 16 tot 20 november viert het stedelijk zwembad Jan Guilini de zwemsport tijdens de Brugse
Zwembaddagen. Zowel in als naast het bad zijn
er activiteiten, van initiatielessen in verschillende zwemdisciplines tot een gratis ontbijt na een
vroege duik. Het programma vind je op
www.brugge.be/brugsezwembaddagen
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Politie en wijkinspecteurs voortaan
beter bereikbaar
Sinds 1 juli 2015 zijn de openingsuren van de politie veranderd om de dienstverlening te verbeteren. De bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de wijkagenten wordt zo
groter. Flexibiliteit en werken op afspraak staan centraal.
Je kunt voortaan contact opnemen met je wijkinspecteur
op het algemene telefoonnummer of op hun dienst-gsm.

De nieuwe openingsuren sluiten ook beter aan bij die van
de bevolkingsdiensten van de Stad. De politiemensen
kunnen tijdens de vrijgekomen uren meer aandacht besteden aan plaatselijk politiewerk en meer aanwezigheid
op straat.

Waar en hoe kun je de politie bereiken?

Politie Brugge helpt je op afspraak

De lokale politie Brugge is sinds kort verdeeld over vier
regio’s.
- Regio Noord bestaat uit de contactpunten Sint-Pieters
en Zeebrugge
- Regio Oost uit Assebroek en Sint-Kruis
- Regio West uit Sint Andries en Sint Michiels

Kun je niet langskomen tijdens de openingsuren? Maak
dan een afspraak. Neem contact op met je wijkinspecteur of via het algemene nummer van je regio. Binnen de
regio Noord zijn er ook kleinere contactpunten in Lissewege, Dudzele en sinds kort ook in ‘Rond den Heerd’ in
Sint Pieters. Ook daar kun je op afspraak terecht.

In deze contactpunten is de politie bereikbaar:

Wie is jouw wijkinspecteur? Waar kan ik
hem of haar bereiken?

van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur
op dinsdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur
op woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Het contactpunt Sint Pieters is niet open op zaterdag.
Bezoekers kunnen dan terecht in het Politiehuis in de
Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge.
- In Regio Centrum blijft het politiekantoor in de Kartuizerinnenstraat 4
doorlopend open van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 9.00 tot en met 18.00
uur.
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Alle wijkinspecteurs hebben voortaan een dienst-gsm.
Tijdens de diensturen zijn ze rechtstreeks bereikbaar en
aanspreekbaar.
Wil je weten welke wijkinspecteur verantwoordelijk is voor
jouw wijk of straat? Hieronder vind je een overzicht. Meer
info vind je ook op www.politiebrugge.be, klik door naar
‘Zoek uw wijk’.

In het Politiehuis in de Lodewijk Coiseaukaai 3,
8000 Brugge is er permanent onthaal. Je kunt
er 24/24u, 7/7d terecht.

Regio Noord

Wijk Sint-Pieters Molenwijk

Wijk Sint-Jozef / Koolkerke

Herwin DESEURE
0471 11 72 72

Marissa DE BRUYCKER
0474 11 72 75

Wijk Sint-Pieters
Blauwe Toren
Kevin VAN NESTE
0471 11 72 70

Wijk Lissewege /
Zwankendamme
Anouchka GOETHALS
0471 56 85 70

Wijk Sint-Jozef / Dudzele /
Koolkerke
Daniella MUS
0471 11 72 77

Wijk Sint-Pieters Noord

Wijk Zeebrugge Dorp

Wijk Strandwijk

Danny PARMENTIER
0471 56 85 66

Jacky VAN MAELE
0471 11 72 78

Jurgen POUPAERT
0471 11 72 63

Contactgegevens regio Noord
Hoofdbureau Sint-Pieters:
Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge,
t 050 47 28 05, f 050 47 28 09,
regio-noord@politiebrugge.be,
regio-noord.leiding@politiebrugge.be

Contactpunt Zeebrugge:
Marktplein 12, 8380 Zeebrugge,
t 050 47 29 35, f 050 47 29 39,
regio-noord@politiebrugge.be
regio-noord.leiding@politiebrugge.be

wijkdienst: regio-noord.wijk@politiebrugge.be

wijkdienst: regio-noord.wijk@politiebrugge.be
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Wijk Dampoortkwartier
Martine MOUQUET
0471 13 75 36

Regio Oost

Wijk Steenbrugge
Jeroen ALLEYN
0471 13 78 34

Wijk Sint-Katarina
Veronique GEERS
0471 13 70 03

Wijk Sint-Kristoffel
David VAN ACKER
0471 13 72 37

Wijk Ver Assebroek
Peter VAN HAMME
0471 13 74 31

Wijk Maria Assumpta
Barbara VANDENBUSSCHE
0471 13 81 70

Wijk Maalse Steenweg
Dirk BOGAERT
0471 13 74 73

Wijk Malehoek
Fernand BONTE
0471 13 73 10

Wijk Brieversweg
Geert CLAEYS
0471 13 70 19

Contactgegevens regio Oost
Hoofdbureau Assebroek:
Dries 2, 8310 Assebroek,
t 050 47 28 85, f 050 47 28 89,
regio-oost@politiebrugge.be,
regio-oost.leiding@politiebrugge.be

Contactpunt Sint-Kruis:
Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Sint-Kruis,
t 050 47 28 65, f 050 47 28 69,
regio-oost@politiebrugge.be,
regio-oost.leiding@politiebrugge.be

Wijkdienst: regio-oost.wijk@politiebrugge.be

Wijkdienst: regio-oost.wijk@politiebrugge.be
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Regio Centrum

Wijk Sint-Gillis
Monika DESMIDT
0471 43 52 76

Wijk Sint-Walburga / Station Wijk Centrum / Markt
Mieke DEKETELAERE
Chantal BAERT
0471 43 51 10
0471 43 19 76

Wijk Onze-Lieve-Vrouw
Marc DEPREY
0471 43 31 80

Wijk Brugge-West

Wijk Langestraat /
Magdalena
Eric REUSE
0471 43 40 84

Wijk Sint-Anna en
Wijk Stubbe-kwartier
Queeny VAN BROECK
0471 43 01 60

Philip MALBRANCKE
0471 43 39 22

Wijk Kristus Koning
Roger SCHUTZ
0471 43 20 19

Contactgegevens Centrum
Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge,
t 050 44 12 10, f 050 44 12 09,
centrum@politiebrugge.be,
centrum.leiding@politiebrugge.be
Wijkdienst: centrum.wijk@politiebrugge.be
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Regio West

Wijk Stokvelde
Pascale ACKE
0471 13 72 50

Wijk Tillegem
Natascha CLAEYS
0471 13 75 33

Wijk Kerkebeek
Bruno DE RIDDER
0471 13 81 46

Wijk Olympia
Franka BOSSIER
0471 13 75 87

Wijk Koude Keuken
Wouter POTTIER
0471 13 75 73

Wijk Hermitage-Willibrord
Nick VAN LANDSCHOOT
0471 13 75 23

Wijk Sanderskwartier
Annemie VANSTAEN
0471 13 81 20

Wijk Hoge Express
Christopher VELASCO
0471 13 75 46

Contactgegevens regio West
Hoofdbureau Sint-Andries:
Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries,
t 050 47 28 25, f 050 47 28 29,
regio-west@politiebrugge.be ,
regio-west.leiding@politiebrugge.be

Contactpunt Sint-Michiels:
Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels,
t 050 47 28 45, f 050 47 28 49,
regio-west@politiebrugge.be,
regio-west.leiding@politiebrugge.be

Wijkdienst: regio-west.wijk@politiebrugge.be

Wijkdienst: regio-west.wijk@politiebrugge.be
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Werkzaamheden
Lange Vesting
volop aan de gang

Werkzaamheden Noordzandstraat:
nog twee fasen te gaan

Sinds augustus wordt er gewerkt in de
Lange Vesting, tussen de Sint-Jansdreef en de Peter Benoitlaan. De aannemer vernieuwt de riolering en geeft
daarna de straat haar definitieve aanleg. Eerder werden alle nutsleidingen
vernieuwd.

Handelszaken blijven altijd bereikbaar
Begin augustus is de vierde fase van de werkzaamheden in de Noordzandstraat, vanaf de Sint-Amandsstraat tot de Dweersstraat en de Kopstraat gestart. In deze fase wordt de riolering vernieuwd en daarna krijgt de straat zijn
definitieve aanleg. Vóór de kerstperiode wordt deze fase afgerond.

Na de heraanleg wordt in de Lange
Vesting, tussen de Sint-Jansdreef en
de Peter Benoitlaan, eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting naar de
Peter Benoitlaan toe. Er komt ook een
rotonde op de aansluiting met de ventweg Bevrijdingslaan/Lange Vesting/
Peter Benoitlaan:

In 2016 wordt er gewerkt in de Noordzandstraat, tussen de Dweersstraat en
’t Zand.

EDE
LAA

N

Ook in deze fase blijft de boodschap duidelijk: waar gewerkt wordt, is er geen
autoverkeer mogelijk, maar de handelszaken blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand.
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De Lange Vesting is een van de straten
in de wijk die vernieuwd wordt. De Hans
Memlinglaan, het rondpunt Jan Breydellaan en een gedeelte van de Peter
Benoitlaan zijn al volledig afgewerkt.
Staan nog op het programma: de Peter
Benoitlaan tot aan de Bevrijdingslaan,
Leemputten en de Sint-Jansdreef.
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- het verkeer, komende van de ventweg Bevrijdingslaan, kan nog richting Peter Benoitlaan en Bevrijdingslaan rijden
- het verkeer komende van de Peter
Benoitlaan of Lange Vesting kan niet
meer de Bevrijdingslaan oprijden
- fietsers kunnen verder naar de Bevrijdingslaan rijden op het fietspad.
Hiermee wordt een belangrijke sluiproute definitief doorbroken.
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Het verkeer volgt per fase een aangepaste omleiding. Je vindt deze op het
plannetje hieronder.

www.bruggebereikbaar.be
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Dossier

Maak de toekomst van Brugge mee op
donderdag 15 oktober 2015!
Toen het project ‘de toekomst van Brugge’ op 15 september 2014 van start ging, werden 320 verschillende ideeën gelanceerd. Heel wat Bruggelingen waren meteen enthousiast om mee te bouwen aan de toekomst van de stad.
Er waren drie gemeenschappelijke toekomstateliers waaruit elf projectgroepen ontstonden. De projectgroepen gingen snel over tot concrete acties die vaak ook aansloten bij de beleidsplannen van de Stad.
Een klein jaar later blijkt dat het platform ‘de toekomst van Brugge’ het leven in de
stad duidelijk nieuwe impulsen kan geven.
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DONDERDAG 15 OKTOBER

Kom naar het Festival van de
toekomst op donderdag 15 oktober
in het Concertgebouw
Vanaf 18.00 uur, inschrijving verplicht
Op 15 oktober, vindt – na het eerste toekomstcongres op
15 september 2014 – een ‘Festival van de toekomst’ plaats
in het Concertgebouw. Het wordt een groot evenement,
waarop iedereen welkom is. Er wordt heel even teruggeblikt, maar er wordt vooral vooruit gekeken.
Ruimte staat centraal. Hoe vullen we de (vrije) ruimte in
de stad in?
Na een jaar werken komt een gegeven heel duidelijk naar
voren: Bruggelingen zoeken plaats. Plaats voor een ecohuis, voor creatievelingen, voor een fab lab, om elkaar te
ontmoeten en om nieuwe dingen te doen. Nieuwe initiatieven botsen vroeg of laat op de vraag: waar?
Daarom roept de toekomst van Brugge alle Bruggelingen
op om mee na te denken over de schaarse, mooie ruimte
die we hebben. Open ruimte als pleinen, parken of waterlopen, maar ook gebouwen, tuinen, kerken, scholen, bedrijfspanden, woningen of publieke gebouwen.
De nieuwe ideeënoproep zal inspiratie en input leveren
voor het nieuw op te maken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Ook de economische groei van de stad komt aan bod; voor
Brugse starters (2014 en 2015) is een speciaal programma
voorzien. Inschrijven hiervoor kan op www.brugge.be/startendeondernemingen
Ten slotte rondt Brugge die avond de Triënnale af met een
workshop en een debat met Lawrence Weiner. Het thema
globale verstedelijking opende het debat en prikkelde de
verwondering van Bruggelingen en bezoekers. De Triënnale heeft het denken in en over onze stad veranderd:
Brugge en de Bruggelingen kunnen en durven dromen,
taboes doorbreken en buiten de lijntjes kleuren. Brugge is
duidelijk klaar voor een hedendaags imago.
Het Festival van de toekomst vindt plaats op donderdagavond 15 oktober en start om 18.00 uur in het Concertgebouw. Het einde is voorzien rond 22.30 uur.

Festival van de toekomst: toekomst@brugge.be,
t 050 44 81 32 of 050 44 86 73
Terugkoppeling mobiliteitsplan:
Communicatie & Citymarketing, communicatie@brugge.be,
t 050 44 80 00
Moment voor Brugse starters (starters die in 2014 of 2015
een eigen zaak begonnen): dienst Economie en Werk,
economie@brugge.be, t 050 44 46 70
Slot Triënnale: www.triennalebrugge.be,
info@triennalebrugge.be, t 050 45 50 02

Een ander belangrijk item tijdens het Festival van de toekomst wordt het mobiliteitsplan. Tijdens een van de vier
infomarkten in oktober, kunnen Bruggelingen hiermee
kennismaken. Je krijgt een overizcht van de belangrijkste
aanpassingen.

Heb je nu al ideeën die spontaan opborrelen?
Dan hoef je niet tot 15 oktober 2015 te wachten.
Surf naar www.detoekomstvanbrugge.be en laat er je
voorstel achter.
Aarzel zeker niet om je in te schrijven vóór 15 oktober 2015.
@toekomstbrugge / #detoekomstvanbrugge
www.facebook.com/detoekomstvanbrugge
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PROJECTEN VAN DE TOEKOMST VAN BRUGGE
De Vismarkt als dé plek voor culinaire ontspanning op vrijdagavond tijdens de zomermaanden.

groep van Let's Co & Co opgericht die sociaal kwetsbare
doelgroepen wil integreren.

Zwemmen in de Reitjes voor het grote publiek op zaterdagen zondagmiddag in juli en augustus en voor de Brugse
sportclubs op dinsdag- en donderdagavond en op zaterdagmorgen.
Ondersteuning van deeleconomie met little free libraries
(gratis boekenkastjes), weggeefkasten, de eerste editie van
een geefplein…

De groep die Bruggelingen warm wil maken voor nieuwe
woonvormen en werkt aan een proefproject.

Een groep met een plan voor een fietsbrug over de ring in
het kader van de Stadsvaartstudie.
De groep rond het ‘Zwart huis’ onderzoekt de mogelijkheden om een nieuwe werking uit te bouwen voor cinema
Liberty.
Een pop-up ecohuis aan de site Dupont, onder meer met
experimenteren met ecomoestuinieren. Op termijn moet
dit groeien naar een echt centrum voor iedereen die met
duurzaamheid bezig is.
Een groep die de autovrije binnenstad nastreeft en de stad
als echte fietsstad wil profileren. Hun idee werd mee opgenomen in de studie voor de opmaak van het mobiliteitsplan.
Een groep ‘kiss & meet’ die ontmoetingsplaatsen in Brugge wil openstellen voor iedereen. Zo werd onder meer de

Een fab lab groep die focust op een coöperatieve werkplaats met een collectieve infrastructuur zoals een 3D printer of een lasersnijder.
Een groep 't Brugs Ei die de binnenring opnieuw wil sluiten
en de 'stadssnelweg' wil wegwerken. Hun idee werd meegenomen in de studie van de R30 van AWV.
Een groep ‘Brede school - brede buurt’ die alle aspecten
van het leven van kinderen en hun ouders wil integreren
in de schoolomgeving. Ze plannen een proefproject vanaf
januari 2016 in drie scholen van de drie onderwijsnetten.
De groep van het creatief centrum die mee op zoek is naar
een plek om creatief talent te delen.
De groep samen buurten is plezant wil - samen met het
OCMW, Oranje en de Vrijwilligerscentrale - een buurtsysteem uitrollen naar andere wijken waarbij buren elkaar
helpen.
Dit is nog maar het begin. Of je nu liever meedenkt, zelf
acties opzet of een creatief idee hebt, je krijgt binnenkort de
mogelijkheid om zelf deel te nemen en anderen te ontmoeten om samen de stad vorm te geven.

SLIM OMGAAN MET RUIMTE
Veel groepen willen ruimte. Die is ook in Brugge schaars, maar er
is heel wat onderbenutte ruimte, zoals aan de Gistfabriek. Deze site
DuPont werd tijdens de Triënnale ingenomen door het Urb Egg Café.
Door ruimte tijdelijk te benutten, kunnen burgerinitiatieven een extra
duwtje krijgen en nieuwe mogelijkheden opleveren. Het kan gaan om
handelspanden, bedrijven, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen…
Slim omgaan met ruimte is de toekomst, ook in Brugge. De toekomst
van Brugge zal initiatieven nemen om ondernemende Bruggelingen in
contact te brengen met andere Bruggelingen, organisaties, bedrijven,
overheden … die ruimtes voor maatschappelijke initiatieven
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Maak kennis met het nieuwe
mobiliteitsplan
Eind 2014 vonden onder de koepel van de toekomst van
Brugge vier informatie – en inspraakmomenten plaats
rond de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Tijdens
vier inspraakrondes konden Bruggelingen hun voorstellen
doen rond mobiliteit in hun buurt en stad. Duizend Bruggelingen lanceerden zo’n drieduizend ideeën over parkeren,
de ringvaart of duurzaam vervoer. De massale opkomst bewees het belang van participatie van de inwoners. De vele
opmerkingen vormen de basis van het nieuwe mobiliteitsplan dat stapsgewijs zal worden ingevoerd.
Maak kennis met dit nieuwe plan op 15 oktober 2015, of tijdens een van de andere drie informatiesessies die nog zijn
gepland. Er zijn vier infomarkten voor alle Bruggelingen,
op zaterdag 10 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in het atrium van het station (Stationsplein), op dinsdag 13 oktober
van 16.30 tot 21.00 uur in de cultuurzaal van Daverlo (Dries
2), op donderdag 15 oktober van 16.00 tot 21.00 uur op het
gelijkvloers van het Concertgebouw (’t Zand 34) en op zaterdag 24 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in het buurtcentrum van De Dijk (Blankenbergse Steenweg 221).

Geef jouw mening over het
Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan
Een andere belangrijk thema voor de stad is het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).
Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan legt
vast hoe de ruimte in een stad kan worden ingevuld en dient als leidraad voor het stadsbestuur.
Het plan buigt zich over vragen zoals: waar kunnen nieuwe woningen gebouwd worden, waar
kunnen bedrijventerreinen zich ontwikkelen, waar
is er ruimte voor sport en ontspanning, waar blijft
landbouwgrond (verder) in gebruik, waar blijft het
natuurlijk landschap behouden of waar is bijkomende infrastructuur wenselijk?
Binnenkort maakt de Stad haar Ruimtelijk Structuurplan op en vraagt jullie om mee te doen.
We trekken straten en pleinen op en gaan met
iedereen in gesprek over de ruimte in de stad om
te wonen, te werken en te ontspannen.
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OMSCHRIJVING VAN JE PLEK

ADRES / LOCATIE (aanduiden met

* op de kaart)

Duid op deze kaart de toekomstplek aan waar jij aan tafel
wil zitten met je buren, met omwonenden of vrienden,
tijdens een feest of een bijeenkomst waarbij de buurt of
de stad het onderwerp is voor opbouwende ideeën.

* ToEKoMSTplek

1

Je kent zeker een plek in je buurt
of in de stad waarbij je denkt: laten
we daar iets mee doen! Een plek vol
mogelijkheden, die tot de verbeelding spreekt,
die onderbenut, of volledig onbekend is. Een
plek, tijdelijk of definitief, waar mensen zouden
kunnen samenkomen, creëren en werken,
zorgen, ontmoeten of feesten. Dit kan een
braakliggend terrein zijn, een leegstaand pand,
een verloren hoek, je eigen straat of je voortuin.
Niemand kent de stad beter dan jij.

Voor ieders idee een plek / voor iedere plek een idee

GEZoCHT

*

2

Heb je ook een idee hoe jij met je buren of vrienden
Brugge wil klaar stomen voor de toekomst en hoe je
dat zelf wil mee-maken? Maar je weet nog niet waar?
Laat het ons weten! De toekomst van Brugge brengt
plekken en ideeën samen.

❐ Ik wil op de hoogte gehouden worden van de
toekomst van Brugge

E-MAIL

NAAM

> maak hiervan een foto en mail naar
toekomst@brugge.be
> opsturen naar de toekomst van Brugge,
Burg 12 · 8000 Brugge
> of breng dit gewoon mee naar FESTIVAL VAN DE
TOEKOMST OP 15 OKTOBER ‘15 (inschr. verplicht via de website)
We brengen alle inzendingen samen en contacteren
je nadien!

Bezorg ons deze kaart

OMSCHRIJVING VAN JE IDEE

IDEE

* ToEKoMSTidee
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© Geoplan

www.detoekomstvanbrugge.be

© Geoplan

© Geoplan

TIJDLIJN
15 september 2014:
startmoment de toekomst van Brugge @ Concertgebouw
27 november, 3 ,11 en 17 december 2014:
inspraakavonden rond opmaak mobiliteitsplan
15 december 2014:
eerste toekomstatelier @ het Entrepot
2 maart 2015:
tweede toekomstatelier @ Daverlo
11 maart 2015:
beurs Brugse buurtcheques met info over kleine, haalbare projecten met en voor je buurt @ Stadshallen
30 maart 2015:
Klimaatkaffee @ Daverlo
5 mei 2015:
BRIO avond - nieuwe start diversiteitsraad met een link
naar de toekomst van Brugge projecten @ Vrijwilligerscentrale
12 mei 2015:
seminarie over deeleconomie met Howest @ Howest
Rijselstraat
21 mei 2015:
havencongres @ Concertgebouw
24 mei 2015:
publieksopening Triënnale met toekomstparcours –
uitwerken ideeën voor één dag @ zeven locaties in de
stad
Op 24 mei kon je tijdens het toekomstparcours meedenken over een nieuwe metropool, genieten van de
wateractiviteiten op de Langerei of even tot rust kon
komen in de pop-upbars. Het centrale thema van de
Triënnale past dan ook perfect binnen het kader van
‘de toekomst van Brugge’, want jij en andere Bruggelingen kunnen mee debatteren over hoe de globale
verstedelijking in een beschermde historische stad
vorm kan krijgen.
24 mei – 15 oktober 2015:
pop-up ecohuis @ site Dupont
30 mei 2015:
vrijwilligersbeurs met info over deeleconomie projecten @ Magdalenazaal
1, 8 en 9 juni 2015:
infosessie en workshop studie Stadsvaart met Grontmij @ Gemeenschapshuis Sint-Kruis @ Parochiaal
centrum Steenbrugge @ Daverlo
15 juni 2015:
derde toekomstatelier @ Howest Sint-Jorisstraat
1 – 12 juli 2015:
tentoonstelling het nieuwe ’t Zand @ Concertgebouw
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Klimaatplan wil Brugge leefbaar
maken voor iedereen
De Stad is ervan overtuigd dat ingrepen op stedelijk niveau
mogelijk én noodzakelijk moeten zijn om de opwarming van
de aarde een halt toe te roepen. De eerste stap hierin is de
opmaak van een klimaatplan en het ondertekenen van het
Burgemeestersconvenant in december 2014, waardoor
Brugge als lokaal bestuur meewerkt aan de Europese klimaatdoelstellingen. Hierbij werd de ambitie geformuleerd
om minstens 20% CO2 reductie, minstens 20% energiebesparing, minstens 20% hernieuwbare energie te realiseren
op het grondgebied tegen 2020 en om van Brugge een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050.

Wat in andere landen en steden?
Inspraak, participatie, co-creatie in de stad… de
vlaag aan projecten is nauwelijks bij te houden in
binnen- en buitenland. Iedere stad zoekt haar weg
in de band tussen burger en bestuur. Het resultaat:
tal van nieuwe initiatieven in de steden waarbij elke
stad in haar eigen laboratorium experimenteert.

Heraanleg van ’t Zand komt eraan
‘t Zand en de Vrijdagmarkt zijn niet meer aangepast aan
onze tijd en daarom werd in november van 2014 beslist om
een internationale wedstrijd uit te schrijven voor de herinrichting.
Een jury met vertegenwoordigers van het stadsbestuur en
een aantal deskundigen koos Architectuurbureau West 8
met ingenieursbureau Snoeck & Partners en atelier Roland
Jéol als winnaar.
Het plan is revolutionair in zijn eenvoud en verplaatst de
fontein naar een andere locatie, trekt de Boeveriestraat
door, voorziet extra bomen op en rond het plein, legt een
oude arm van de Kapucijnenrei open en plaatst het Concertgebouw gedeeltelijk in een park. Het plein blijft meer
dan ooit de plek voor allerlei activiteiten en ontmoetingen.
Bovendien wordt de ‘oude’ verbinding BoeveriestraatZuidzandstraat hersteld, zoals vooropgesteld door de toekomst van Brugge projectgroep van 't Brugs Ei: de breuk in
het Ei herstellen.
Begin juli kon je het winnende ontwerp en de ontwerpen
van de vier finalisten bekijken in het Concertgebouw. De
opmerkingen en suggesties die je tijdens de tentoonstelling op kaartjes kon noteren, werden overgemaakt aan het
ontwerpteam.

Project Stadsvaart bestudeert
verbeterde verbinding via het water
In het najaar van 2014 startte de Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de studie over de 'doortocht Brugge’, nu onder de noemer 'Stadsvaart'. De studie
onderzoekt onder andere de vernieuwing van de Dampoortsluis en de Steenbruggebrug. De volledige mobiliteitsafwikkeling via het water en de weg in Brugge wordt
ook onder de loep genomen. De resultaten van deze studie
moeten op korte termijn leiden tot een verbetering van het
waterweg- en het wegverkeer.
Stadsvaart was er ook bij op de inspraakvergaderingen
over het nieuwe mobiliteitsplan en sloot aan bij de momenten van de toekomst van Brugge. Een eerste concreet
voorstel van de inwoners, is een nieuwe fietsbrug over de
Ringvaart. Dit voorstel wordt samen met de Stad verder bestudeerd.
www.stadsvaart.be/meedenken
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Ecohuis
Jan Lannoo is de drijvende kracht achter het ‘Ecohuis’.
Er werden ook al enkele kleine projecten opgezet. Op de
site DuPont verrees, in het kader van de Triënnale, een
pop-up ecohuis waar moestuinieren mogelijk is. Hun
doel is de realisatie van een echt Ecohuis in Brugge.

Urb Egg-Café op site DuPont
Het bedrijf DuPont was een van de belangrijke partners in de
Triënnale Brugge 2015. Klaas Illeghems is eigenaar en uitbater
van de Genencor Site waar het Urb Egg-Café voor ongeziene
ambiance zorgt.
BiS Een triënnale rond hedendaagse kunst en een chemisch bedrijf: hoe hebben jullie elkaar gevonden?
KLAAS ILLEGHEMS De wereldwijde verstedelijking is ook
een thema waar wij als bedrijfsleiders willen en moeten
over nadenken. Ook wij moeten denken aan oplossingen
om het snelle tempo van verstedelijking en de economische
groei bij te houden zonder afbreuk te doen aan de volksgezondheid en de veiligheid. Bovendien vinden we een goede
relatie met de lokale gemeenschap heel belangrijk.
BiS Is er een link tussen de producten van DuPont en het
populaire Urb Egg-café op jullie site?
K. ILLEGHEMS De DuPont fabriek is gelegen op het noordelijkste punt van het kunstparcours waar het Urb Egg-café
werd geïnstalleerd. In de reusachtige fermentoren gisten
zeven dagen op zeven enzymen, die onder meer gebruikt
worden in voeding, diervoeder en wasmiddelen. Onze enzymen bieden toegevoegde waarde aan voedsel- en drankfabrikanten, helpen om afval terug te dringen en dragen bij tot
een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Enzymen
spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het brouwen van
bier. Ze worden ook gebruikt om brood langer vers te houden en om lactosevrije en lactose-arme zuivelproducten te
produceren voor lactose-intolerante consumenten.
BiS Hoe zie jij de toekomst van Brugge?
K. ILLEGHEMS Ik zie Brugge als een stad die vele functies
vervult: wonen, toerisme, cultuur, groen, sport, winkelen en
werken. Deze functies concurreren dikwijls onderling om
ruimte en financiering. Het is de kunst om die zo harmonieus mogelijk te laten samenvloeien. Bij DuPont in Brugge
hebben we een prima buurtwerking uitgewerkt, waardoor
wonen en ondernemen mooi samengaan.
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'Het Ecohuis is een verzamelnaam voor alles wat goed
is voor de mens, zijn milieu en de natuur rond hem. Er
zijn heel veel mogelijkheden', aldus Jan. 'Mensen die al
actief zijn in diverse ecoprojecten kunnen in het Ecohuis
hun ideeën uitwisselen en uitwerken. Die kennis wordt
dan gedeeld via opleidingen of workshops over voedselteams, ecologisch moestuinieren, stadslandbouw,
een autoluwe stad, lokale ruilhandel… Onze projectgroep telt intussen een tiental actieve leden en heel wat
mensen waren al op onze vergaderingen. Ook via onze
Facebookpagina wordt meegedacht over dit project. Iedereen die geïnteresseerd is, is steeds welkom om onze
groep te vervoegen.'

Ecohuis Brugge vind je ook op Facebook.

Zwart Huis
‘We willen lokale en nationale culturele organisaties de
mogelijkheid geven om een bijzonder filmproject binnen hun eigen werking aan te bieden’, zegt Bruno Mestdagh. Hij wil met de werkgroep ‘Zwart Huis’ de onzekere
toekomst van Cinema Zwart Huis (de huidige Liberty)
veiligstellen. De werkgroep bestaat intussen zowel uit
mensen uit het Brugse culturele veld en de professionele filmwereld, als Bruggelingen met een brede culturele interesse. Ze werken samen aan een visietekst en
een stappenplan.

cinemazwarthuis@gmail.com

’t Brugs Ei
‘Op korte termijn willen wij de
maximumsnelheid in de Hoefijzerlaan naar 50 km/u terugbrengen’, zegt Els Casier. ‘Aansluitend moet de snelheidslimiet
van 50km/u voor heel de R30 gelden. We stellen ook voor om de
R30 te ondertunnelen van voor de
Bloedput tot aan het Station. Zo
worden de vestingen weer gesloten, wordt de Hoefijzerlaan een
verkeersluwe straat, wordt het
Albertpark een echt park, is het
veilig oversteken aan het Station…
We dromen van het Brugs Ei zonder barst, met een verkeersluwe,
groene en aangename buurt.’

't Brugs Ei, Hoefijzerlaan 46,
8000 Brugge
't Brugs Ei vind je ook terug op
Facebook.

Brede school brede buurt
‘We willen allerlei activiteiten laten plaatsvinden in het verlengde
van de schoolwerking’, zegt Ine
Plovie. ‘Op die manier wordt er
spaarzamer omgesprongen met
tijd, mobiliteit, ruimte, accommodatie en met het bestaande
aanbod. We streven er ook naar
om de drempels tussen de verschillende netten en scholen uit
dezelfde buurt op te heffen en
een samenwerkingsverband te
creëren. We focussen vooral op
de lagere school.’

Brede school – brede buurt vind je
ook op Facebook.

Handmade in
Brugge nu ook
als app in Xplore
Bruges
Xplore Bruges is een uniek platform voor de Bruggeling én de stadsbezoeker.
Via een app kun je zowel thematische stadswandelingen als museumtours
downloaden. Sinds de lancering in mei werd het platform Xplore Bruges al 5856
keer geïnstalleerd en werden er ca. 7000 tours gespeeld. Een mooie start!
Recent werd een nieuwe tour toegevoegd: Handmade in Brugge! Deze tour
houdt halt bij ambachten uit het verleden en bij verschillende ateliers van ambachtelijke makers van vandaag. Aan de hand van tal van foto's en filmpjes
krijg je een beeld van hoe het vroeger was of kun je een virtuele blik achter de
schermen werpen. Je maakt een mooie wandeling door een verrassend stukje
Brugge. De app start op de Burg en doet 33 stops aan, waarvan vijftien haltes
met info, tien shops en een achttal leuke weetjes.
Download Xplore Bruges en selecteer de nieuwe tour Handmade in Brugge!
De Erfgoedcel Brugge, Toerisme Brugge en heel wat Brugse erfgoedspelers
zijn de drijvende krachten achter Xplore Bruges, dat mede dankzij een subsidie
van Toerisme Vlaanderen wordt gerealiseerd.

www.ccbrugge.be

Huis van de Bruggeling
komt aan het station
Heel recent werd beslist dat het nieuwe stadskantoor of het Huis van de Bruggeling een onderkomen zal vinden aan het station, onder meer in de ruimtes waar
voorheen Mediamarkt gehuisvest was. Eén centrale en maximaal toegankelijke
locatie voor alle loketten betekent voor de Bruggeling een grote besparing van
tijd en dus de best mogelijke service. De ruimtes hebben een vloeroppervlakte
van bijna 5.000 m² en moeten plaats bieden aan een 200-tal stadsmedewerkers.
De Stad wil vandaaruit een vlotte dienstverlening voorzien. Verschillende stadsbalies zullen er worden gecentraliseerd (bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, mobiliteit… ). Het station vormt ook een uitstekende locatie: dicht
bij het centrum, uitstekend bereikbaar via het openbaar vervoer, voldoende parkeergelegenheid…
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Heren van stand in de
Brugse Stadsschouwburg
Bekende sprookjes op de
Brugse planken
In het najaar kleuren een aantal sprookjes het theaterprogramma in de Stadsschouwburg en De Dijk. Op 20 oktober
steken Noord Nederlands Toneel en het dansgezelschap
Club Guy & Roni de klassieker Sneeuwwitje in een hedendaags kleedje. Wat gebeurt er als Sneeuwwitje in onze
tijd uit haar slaap ontwaakt, in een groot, overdekt winkelcentrum en absoluut niet weet wat ze daar doet? Wat
wil Sneeuwwitje? Met die vraag begint haar verhaal, haar
leven, haar liefde en haar verzet. Theatergezelschap Abattoir Fermé speelt op 27 oktober ook zijn volwassenenversie
van het bekende ‘Alice in Wonderland’ van schrijver Lewis Carroll. 'Alice in Wonderland' was voor regisseur Stef
Lernous het eerste boek dat hij als twaalfjarige kocht en
het liet een onuitwisbare indruk na. Exact anderhalve eeuw
na publicatie heeft de tekst niets aan kracht ingeboet.
Abbatoir Fermé heeft een heel eigen, unieke, absurde, dromerige stijl van theater maken. Op 25 oktober maakt het
Italiaans-Belgische gezelschap Sprookjes Enzo dan weer
een verrassende voorstelling van ‘Hans en Grietje’, voor
families met kinderen tussen vijf en acht jaar.

Arno, Luka Bloom &
Steeleye Span
Tijdens het jubileumjaar van Cultuurcentrum Brugge
mochten ook enkele muzikale grootheden niet ontbreken in de Stadsschouwburg. Onder de noemer Peace
& War Collectif brengt Arno op donderdag 8 oktober
zijn persoonlijke bijdrage aan de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog. Naast enkele geweldige nummers uit zijn eigen repertoire, brengt hij iconische liederen uit de oorlogstijd.
De Ierse zanger en muzikant Luka Bloom is sinds
de jaren 90 een echte publiekslieveling. Hij brengt
op zondag 25 oktober nummers uit zijn twintigste album, in combinatie met oudere hits en covers van andere grootheden als Bob Dylan, John Martyn en Don
McLean.
De Britse folkrockgroep Steeleye Span ten slotte staat
op 5 november in de Stadsschouwburg. Zij staan al 45
jaar op de planken en vieren dat graag in Brugge. Ook
hier zowel nieuw werk als klassiekers uit een bijna
eindeloos repertoire.

www.ccbrugge.be

Oproep

De laatste voorstelling in de rij wordt De Sprookjesboom, de musical op 30 januari en die wordt bijzonder. Tien Brugse kinderen mogen immers zelf meedoen. Het Cultuurcentrum Brugge zoekt jongens en
meisjes tussen zes en elf jaar die zelf willen zingen
en dansen op de planken van de Stadsschouwburg.
Meer info op www.ccbrugge.be/sprookjesboom.
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De 'Brugsche Wielrijdersclub', 1885, © Stadsarchief Brugge, www.beeldbankbrugge.be

Sport en erfgoed: samen aan de slag
Sinds 2011 werken de Sportdienst, de Sportraad en Erfgoedcel Brugge samen
rond sportverenigingen en erfgoed. In dat kader werden al enkele mooie tentoonstellingen georganiseerd, een stadsparcours ingericht en enkele publicaties uitgegeven.

Zaterdag 10 oktober 2015

Festival ‘Nothin’
But The Blues’
geeft jong talent
kansen
De derde editie van het mini-festival
Nothin' But The Blues geeft ruimte
aan jong talent met ‘The new blues
generation from Mississippi'. De jonge dertiger Mr. Sipp won vorig jaar
de International Blues Challenge
in Memphis, zowat de belangrijkste
blues-talentenjacht ter wereld. Dexter Allen behoort tot de vriendenkring
van soulblueslegende Bobby Rush.
In diezelfde traditie speelt hij een
snedig partijtje soulfunkblues die de
Stadsschouwburg op haar historische
grondvesten zal doen daveren. Vlaming Tiny Legs Tim komt in het voorprogramma zijn talent bewijzen als
dappere 'one man blues band'.

www.ccbrugge.be, t 050 44 30 60,
In&Uit Brugge

Daarnaast was er ook aandacht voor wat zich achter de schermen, in het archief van de clubs, afspeelt. De brochure ‘Scoor met je sportverhalen’ toont
hoe je je sportarchief kunt bewaren en benutten. Het hebben van een erfgoedverantwoordelijke en het belichten van de historiek van de club op je website is
sinds 2013 zelfs opgenomen in het reglement voor erkenning en ondersteuning
van Brugse sportverenigingen.
Samen met de partners van het eerste uur starten Stadsarchief Brugge en
Archiefbank Vlaanderen nu een traject rond archiefzorg voor sportverenigingen.
Op de kick-off bijeenkomst in juni 2015 gaven elf clubs aan mee te willen werken. Stadsarchief en Erfgoedcel Brugge gingen bij hen langs voor een grondigere kennismaking. In het najaar wordt een volgende groepsbijeenkomst gepland.

www.erfgoedcelbrugge.be

Vrijwilligerswerking ‘Bibliotheek Carton’ van start
in Spermalie (De Kade)
In het Spermalie-instituut in de Snaggaardstraat wordt sinds lang de bibliotheek van Charles Louis Carton (1802-1863), stichter van de congregatie van de
Zusters van de Kindsheid van Maria en oprichter van het blinden-en doveninstituut, gekoesterd. Het is een gespecialiseerde collectie die getuigt van een ruime
blik op de wereld.
De boeken verhuizen binnenkort naar de leefruimte van de zusters, waar nog
enkele mooie kasten uit ‘de tijd van Carton’ staan. Het erfgoed wordt zo ‘in situ’
bewaard. Naar aanleiding van de verhuis wordt de toestand van de boeken bekeken. Bijzondere kenmerken worden genoteerd en cruciale zaken gefotografeerd. Alles wordt vergeleken met een oudere checklist. Vrijwilligers van de vzw
De Kade (vzw waartoe het Spermalie-instituut behoort) nemen deze taken ter
harte. Vanuit een bekommernis om erfgoedbibliotheken uit de schaduw te halen, ondersteunt Erfgoedcel Brugge samen met Openbare Bibliotheek Brugge
dit traject.

www.erfgoedcelbrugge.be
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Stad Brugge biedt als
eerste stad in België
zijn 19de-eeuwse
bevolkingsregisters
online aan
Sinds 2013 bouwt het Stadsarchief van Brugge
een virtuele leeszaal uit. Op www.archiefbankbrugge.be kan iedereen al kosteloos de bijna
400.000 geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand voor de periode
1796-1915 online doorzoeken en consulteren.
Sinds kort is Brugge de eerste stad in België
die 19de-eeuwse bevolkingsregisters online
aanbiedt. Er is gestart met de bevolkingsregisters van 1846 tot 1866, goed voor 137 registers
en 22.519 folio’s met een veelvoud aan namen.
Via deze bron kun je bijvoorbeeld nagaan op
welke adressen je voorouders woonden, wanneer ze in Brugge kwamen wonen of wanneer
ze Brugge verlieten en waarheen ze verhuisden. Je kunt ook zoeken op een straatnaam en
huisnummer.

www.archiefbankbrugge.be

Collectiepresentatie
Georges Vantongerloo

Het Groeningemuseum heeft vijf sleutelwerken van Georges Vantongerloo in het bezit uit de periode 1916-‘63.
Het museum grijpt de vijftigste verjaardag van het overlijden van de kunstenaar aan om deze collectie te laten
zien, aangevuld met een aantal bruiklenen. Vantongerloo lag aan de basis van de abstracte kunst in België en
is één van de boeiendste Belgische kunstenaars van de
20ste eeuw.

26 september tot 7 februari 2016, Groeningemuseum,
Dijver 12, Brugge
gratis voor Bruggelingen

Week van de Smaak in het thema van VergETEN?
Dit jaar duikt de Week van de Smaak het verleden in en gaat
ze op zoek naar vergETEN? tradities, recepten, ambachten... In het weekend van 14 & 15 november 2015 kunnen
liefhebbers van ambachtelijke creativiteit aanschuiven aan
de Tafel der Ambachten in de Bogardenkapel, de voormalige kapel van de 17de eeuwse wezenschool voor jongens
in de Katelijnestraat. Wees getuige van een uitmuntende
samenwerking tussen designers, chefs en ambachtslui en
geniet van uitgebreide randanimatie. Handmade in Brugge
staat mee in voor de organisatie. Gedetailleerde informatie
binnenkort beschikbaar op www.weekvandesmaak.be en
www.handmadeinbrugge.be.
Op 21 & 22 november vindt bovendien voor de derde keer
Proevereitjes plaats, een culinaire wandeling in het historische centrum van Brugge. De gidsen vertellen leuke anek-
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dotes over het culinaire verleden van Brugge en houden
halt op verschillende gastronomische locaties. Je kunt er
genieten van exquise ambachtelijke hapjes, gemaakt door
topchefs, en nippen van een lekker glaasje.

Tickets en bijkomende info op www.brugge.be/economie en
www.ticketsbrugge.be

Jeugd en
studenten

Brugge, op en top jeugdwerk
Na een zomer vol kampen, staat een nieuw jeugdwerkjaar
voor de deur met enkele blikvangers.

Jeugd-AXI-bon
Start met 10 euro korting
het nieuwe werkjaar

Kick Off op zaterdag 3 oktober
Met de Kick Off start officieel het jeugdwerkjaar. Alle
Brugse jeugdleiders zijn uitgenodigd op deze gezellige
bijeenkomst met een hapje en een drankje. Je komt er
ook meer te weten over de steun die de Jeugddienst biedt.
Breng de nodige papieren binnen en ontvang ook de gratis
vuilniszakken.

Bevestig je komst voor 1 oktober via
www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk,
facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst.informatie@brugge.be of t 050 44 83 33.

Vanaf 15 oktober kun je de jeugd-AXI-bon voor het werkjaar 2015-2016 afhalen. Dit is de kortingsbon voor het
Brugse jeugdwerk en de kinderopvang. Betaal er het lidgeld of kampgeld mee.

Dag van de jeugdbeweging
op 23 oktober

Iedere Bruggeling tussen 3 en 18 jaar heeft jaarlijks recht
op 10 euro jeugd-AXI-bonnen. Mensen met een verhoogde
tegemoetkoming of OCMW-lidkaart hebben recht op 50
euro.

De Jeugddienst trakteert alle leden in uniform op een
groot gratis ontbijt, met de nodige muzikale beats. Afspraak van 7.00 tot 8.15 uur op ’t Zand.

Kom met een klevertje van het ziekenfonds of een lidkaart
van het OCMW langs bij een van de drie afhaalpunten.

www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk,
facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst.animatie@brugge.be, t 050 44 83 33

Jeugddienst, Binnenweg 2, 8000 Brugge
Zonder afspraak van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en
12.00 uur of 14.00 en 16.30 uur of op afspraak.
Sportdienst Brugge (Jan Breydelstadion, Koning LeopoldIII laan, 8200 Brugge)
Zonder afspraak van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en
12.00 uur of 14.00 en 16.00 uur.
Sociaal Huis (Hoogstraat 9, 8000 Brugge)
Zonder afspraak van maandag tot vrijdag in de voormiddag
(8.30 tot 12.00 uur) + de donderdagnamiddag (13.30 tot
16.30 uur) of op afspraak.
www.jeugddienstbrugge.be/kids/axi,
facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst@brugge.be of t 050 44 83 33
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Meer sport voor kinderen
en jongeren
Sport op Vrijdag (6-12 jaar)
Op vrijdagavond kun je een uur lang de schoolweek afsluiten met sport in sporthal De Landdijk in Zeebrugge.
Een ervaren lesgever staat paraat om jongeren van 6 tot
12 jaar op sleeptouw te nemen. Op het programma staat
telkens een andere sport. Sport op Vrijdag (SOV) vindt wekelijks plaats van 16.30 tot 17.30 uur. De reeks duurt nog
tot 18 december. Een SOV-pasje (voor 15 weken) kun je ter
plaatse kopen voor 30 euro.
www.brugge.be/sportopvrijdag

Speel mee met Kwibus
in de herfstvakantie
Kom lekker uitwaaien en beleef een superleuke herfstvakantie bij Kwibus. Alle kinderen van 4 tot en met 15 jaar
kunnen op vijf locaties komen spelen. Vooraf inschrijven is
niet noodzakelijk, je kunt gewoon de dag zelf langskomen.
Basisschool De Triangel, Diksmuidse Heerweg 159, 8200
Sint-Andries (voor kinderen met en zonder beperking)
Basisschool De Pannebeke, Pannebekestraat 34, 8000
Sint-Jozef (voor kinderen met en zonder beperking)
Basisschool De Tandem, Leopold Debruynestraat 56,
8310 Sint-Kruis
Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat 71, 8200 Sint-Michiels
Basisschool De Regenboog, Karel Ledeganckstraat 3,
8000 Sint-Pieters
Alle pleinen zijn open van 2 tot 6 november van 7.30 tot
17.30 uur. Een halve dag kost 2 euro en een volledige dag
4 euro.

Brugge Studentenstad: Sportieve Avonden
Studeren in Brugge is meer dan lessen volgen en blokken. Af en toe ontspannen hoort er bij, met een avondje
sport bijvoorbeeld. Vives, Howest, HBOV, Vesaliusinstituut,
Europacollege en de Stad werkten voor het komend academiejaar een aanbod ‘Sportieve Avonden’ uit, met een
minivoetbalcompetitie, een zesurenloop, duikinitiaties,
Students on Ice…
Het aanbod staat open voor alle studenten van de hogere
opleidingen (Vives, Howest, HBOV, Vesaliusinstituut, Europacollege) in Brugge. Voorinschrijven is verplicht.
www.brugge.be/sportieveavonden
Bewegingsschool voor kleuters
In sporthal De Landdijk in Zeebrugge wordt elke zaterdagochtend tot 5 december een uitdagend parcours opgebouwd. Kleuters van 2,5 tot 6,5 jaar kunnen dit op hun
eigen tempo afleggen en zo hun motoriek ontwikkelen en
de basis leggen voor een sportieve jeugd. Gekwalificeerde
monitoren staan in voor de begeleiding. De reeks loopt nog
tot 5 december. Deelnemen kost 50 euro voor de volledige
reeks.
www.brugge.be/bewegingsschoolzeebrugge

www.jeugddienstbrugge.be/kwibus,
facebook.com/kwibusbrugge,
kwibus@brugge.be of t 050 44 83 33.
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Resultaten onderzoek VAD rond drugs en jongeren zijn bekend
De meerderheid van de schoolgaande jeugd gebruikt geen
illegale drugs.
Goed nieuws, maar er blijft nood aan drugpreventie bij middelbare scholieren, want de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen voor illegale drugs hebben we nog niet gehaald.
Het aantal jongeren (-18 jarigen) dat ooit illegale drugs gebruikt heeft, mag de drempel van 14% niet overschrijden,
nu schommelt dit rond de 16%. Het aantal jongeren (-18
jarigen) dat in het jaar voor de bevraging illegale drugs gebruikt heeft, mag niet hoger zijn dan 7%. Op dit moment
bedraagt dit 9,9%.
De Stad steunt het onderwijs inzake preventie en biedt vormingen, coaching en preventieve activiteiten voor de leerlingen aan.
Een volledig overzicht is terug te vinden in de brochure
'Aanbod Alcohol- en drugpreventie voor het secundair
onderwijs. 2015-2016'. Je kunt de brochure opvragen bij
de preventiedienst of via www.brugge.be/drugpreventieaanbod-voor-scholen-2.

Preventiedienst,
Blinde-Ezelstraat 1, Brugge, t 050 44 80 68,
niek.vanmaeckelberghe@brugge.be.

Hoe zit het precies met het druggebruik bij onze schoolgaande jeugd? De onderzoeksresultaten uit de leerlingenbevraging 2013-2014 van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, het Vlaams expertisecentrum, leert
ons dat van alle middelbare scholieren (12-18 jarigen) vier
op vijf leerlingen (82,5%) nog nooit cannabis heeft gebruikt.
Dit aantal is nog groter als we kijken naar de andere illegale
drugs, zoals xtc, cocaïne of speed. 96,2% van alle secundaire scholieren hebben nog nooit een illegale drug (andere
dan cannabis) gebruikt. De meerderheid van de schoolgaande jeugd gebruikt dus geen illegale drugs.
In vergelijking met tien jaar geleden zien we minder scholieren die aangeven ooit cannabis te hebben gebruikt. We
zien een daling met 7,1%. De laatste vier jaar is dit cijfer
ongeveer gelijk gebleven. Opvallend is wel een stijging van
het aantal leerlingen dat aangeeft dat ze in het laatste jaar
voor de bevraging cannabis hebben gebruikt. In 2011-2012
was dit 10,4% en in 2013-2014 bedroeg dit 13,7%. Deze stijging zien we vooral door een stijging van de laatstejaarsgebruikers bij de 17-18 jarigen en bij leerlingen uit het BSO.
Daarnaast zien we vooral jongens die drugs gebruiken en
een hoger aantal ooit-gebruikers binnen de onderwijsvormen TSO en BSO. Het aantal regelmatige gebruikers is het
hoogste binnen het BSO (7,9%).

Het volledige syntheserapport van de leerlingenbevraging
2013-2014 van VAD is terug te vinden op www.vad.be of
aan te vragen via het bovenvermeld e-mailadres van de
drugcoördinator van de Stad.

OPROEP

Neem deel aan het drugspreventieproject JEP
en ontvang 500 euro
JEP is een drugspreventieproject van de Rotary Clubs
van Brugge en Damme in samenwerking met Preventiedienst, Jeugddienst en De Sleutel.
Neem met je jeugdvereniging deel aan de startdag,
stel met je leiding je eigen drugspreventieplan op en
ontvang 500 euro. Op het einde van de rit krijg je een
gold label dat je met trots kunt uithangen in je lokaal.
De startdag vindt plaats op 17 oktober
van 9.00 – 12.30 uur, waar je kennis en je sociale
vaardigheden vergroot worden. Schrijf je nu snel in
via www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk/jep,
facebook.com/jeugddienstbrugge
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Bibliotheekweek in Oktober
Verborgen parels in de bib!
Oktober is de maand waarin de Openbare Bibliotheek Brugge haar beste beentje voorzet. Met de campagne 'Verborgen parels' stelt de bib tijdens de Bibliotheekweek het leesplezier en uitwisselen van leestips centraal. Een ideaal thema om romans in de kijker te zetten die ondergesneeuwd raakten in de veelheid
van publicaties. Wie kent er geen 'Verborgen parel' die terecht meer aandacht
verdient?
Via boekenstands, een Top 25, een Bibdate en een boekvoorstelling deelt de bib
met de leners de passie voor lezen. De Bibliotheekweek wordt afgesloten met de
grote boekenverkoop.

Programma 1 tot 18 oktober
Top 25 van Verborgen parels
De bib gaat samen met jou op zoek naar 25 Nederlandstalige titels uit de 21ste
eeuw die onterecht onder de radar bleven. Van 1 tot 18 oktober kun je digitaal
stemmen voor de Top 25 op www.verborgenparels.be. Je hoeft de boeken niet
gelezen te hebben, je kunt stemmen op 'dit zou ik willen lezen' of 'dit boek is
een aanrader'. Dit gebeurt over heel Vlaanderen en zo komen we tot een finale
Best of-lijst. Wie stemt, kan een iPad winnen. Alle deelnemers krijgen vanaf eind
oktober de 'Verborgen parels-app' cadeau. Zo kun je die Best of-boeken drie
maanden gratis en digitaal op je tablet lezen.

Dinsdag 6 oktober: Voordracht door Joris van Parys
Gelukkig en vol droefenis. De werelden van Raymond Brulez.
Raymond Brulez is een Brugse auteur (1895-1972) die Joris van Parys opnieuw
in de belangstelling plaatst met zijn lijvige, pas verschenen biografie. Joris van
Parys kreeg eerder al een bekroning voor zijn werk over Cyriel Buysse.
Dinsdag 6 oktober om 20.00 uur, Hoofdbibliotheek Biekorf (Leeszaal), 5 euro,
Vrienden Biekorf gratis

Zaterdag 10 oktober: Verwendag in Hoofdbibliotheek/filialen en
Bibdate in hoofdbib Biekorf
De bib rolt op 10 oktober de rode loper uit en verwent je met een drankje.
In de meeste bibliotheken is er ook nog een speciale activiteit. Wie pianovingers heeft, kan dat in Hoofdbibliotheek Biekorf demonstreren op de
Klara-piano (i.k.v. Iedereen Klassiek).
Met de Bibdate krijg je de kans om je favoriete boeken aan andere boekenliefhebbers aan te raden. Breng je drie aan te raden boeken mee!
Inschrijven noodzakelijk: valerie.logghe@brugge.be of t 050 47 24 20,
zaterdag 10 oktober, 15.00 uur, Hoofdbibliotheek Biekorf.
Deelnemen is gratis. Zie www.brugge.be/bibliotheekweek
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Verborgen Parels van
bekende Bruggelingen
De bibliotheek vroeg aan enkele bekende Bruggelingen welk boek voor hen een
verborgen parel is.

David Galle - stand-up comedian
"Ik lees eigenlijk heel weinig romans. Toegegeven, ik lees meer
bieretiketten dan boeken, maar als ik in de bibliotheek ben, ga ik
altijd rechtstreeks naar het rek met de geschiedenisboeken. Mijn
favoriet is “De Grote atlas van Ferraris”. Een gigantische turf met
enkel prentjes. Enfin, prentjes. Het is een atlas met stafkaarten
uit de jaren 1777. Heel België is gedetailleerd weergegeven. Zelfs jouw straat.
Ik kan er uren in zitten bladeren. Hoe ons land er uitzag 200 jaar voor ik geboren
werd. Voor de trein, de autosnelweg, voor de industrie, voor immobiliënmakelaars. Enorm fascinerend. Een roman heb ik niet nodig. Geef mij een oude kaart
en de rest fantaseer ik erbij."

Liesa Naert - actrice
Vrijdag 16 en zaterdag 17
oktober: grote boekenverkoop
Je vindt er romans, thrillers,
jeugdboeken, informatieve
boeken, cd’s en dvd’s voor
een prikje. Op vrijdag van
9.30 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur
in de Biekorftheaterzaal,
Sint-Jakobsstraat 8, 8000
Brugge.

www.brugge.be/ bibliotheek

"Op dit moment heb ik vier verborgen parels. De eerste is 'Wat me
lief was' van Siri Hustvedt. Een roman over vriendschap, kunst,
psychiatrie, liefde en verlies. Een pageturner met diepgang. Verslavend. Mijn tweede aanrader is 'De passie' van Jeanette Winterson. Deze heb ik ontdekt tijdens mijn opleiding aan het conservatorium. Ik heb me meteen de rest van Wintersons oeuvre ook aangeschaft.
Het is nog altijd een van de boeken die ik het meest van al cadeau geef. Over
Napoleon, Venetië, en vooral liefde. Een formidabele ode aan de fantasie. Het
derde boek heet 'Van je familie moet je het hebben' van David Sedaris. Deze titel
is de eerste die ik las van Sedaris, maar de rest van zijn boeken volgden meteen. Ze zijn allemaal onwaarschijnlijk grappig. Ik lach zelden echt luidop bij een
boek, maar bij deze Sedaris rollen de tranen over mijn wangen van het lachen.
Ik sluit mijn lijstje af met 'De blauwe jurk van Camille' van Michèle Desbordes.
Een triest, maar voor het grootste deel waar verhaal over Camille Claudel, zus
van Paul Claudel en ex-geliefde van Auguste Rodin. Zij bracht een groot deel van
haar leven door in een psychiatrische kliniek waar ze compleet aan haar lot werd
overgelaten. Desbordes neemt je mee in de herinneringen van Camille Claudel.
Traag en raak."

Lees meer! op zondag 4 oktober
Het vaste boekenprogamma 'Lees meer!' van de Openbare
Bibliotheek Brugge staat garant voor interessante interviews en geeft je steevast drie nieuwe leestips. Vrt-journaliste en gastvrouw Ann De Bie interviewt op zondag 4 oktober Niña Weijers, Ish Ait Hamou en Kristien Hemmerechts.
De debuutroman 'De consequenties' van Niña Weijers was
een schot in de roos. Ze won er de prijs van de Goudenboekenuil-lezersjury mee. 'De consequenties' gaat onder
andere over de zoektocht naar identiteit door een jonge
kunstenares.

De Vilvoordenaar Ish Ait Hamou is vooral bekend als choreograaf en jurylid van dansprogramma's. In 2014 waagde hij
zich aan zijn eerste roman 'Hard Hart.' In Lees meer! vertelt
hij over zijn recentste boek 'Cécile'. De jonge Djerbil droomt
van een wereld buiten zijn kleine dorp in Marokko.
Kristien Hemmerechts, een van Vlaanderens bekendste
auteurs, publiceerde recent haar nieuwste roman 'Alles
verandert'. Daarover komt ze meer vertellen op 4 oktober.

Zondag 4 oktober, 11.00 uur, Concertgebouw Brugge
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Zaterdag 10 oktober

Beuk gaat ‘Unplugged’
Op zaterdag 10 oktober uur spelen de rockers van de Brugse
groep Beuk een ‘light’ versie van hun nummers in Cultuurzaal Daverlo. Beuk bestaat uit Roel Jacobus, Matthias Demey en Laurent De Moor. Voor de gelegenheid nodigen ze
ook enkele muzikale vrienden uit.
BiS Beuk staat voor ruw geweld in de vorm van een powertrio. Wat spreekt jullie aan in dergelijke basisopstelling?
BEUK Met drie gaat het lekker luid en gemakkelijk. Iedereen heeft letterlijk en figuurlijk ruimte om zijn instrument
volop te laten klinken. Je kunt ook snedig op elkaar inspelen, een blik links en rechts volstaat om te begrijpen waar
de twee anderen heen willen. Zelfs de beste kwartetten
zijn niet meer of minder dan trio’s met een zanger.
BiS Hardrockers kiezen doorgaans niet voor het Nederlands, maar jullie wel?
BEUK We proberen ons eigen ding te doen en spreken nu
eenmaal Nederlands. De Nederlandstalige ‘hardrock’ is
trouwens rijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Het
lijkt ons logisch om voor een Nederlandstalig publiek onze
verhalen in het Nederlands te brengen. In Frankrijk vinden
ze dat ‘exotisch’ en Engelse bands vinden het wel cool.

BiS ‘Unplugged’, dat is zonder een muur van lawaai?
BEUK Het is plezant om onze muziek eens op een heel
andere manier te benaderen. Unplugged kun je het natuurlijk niet zo breed laten klinken. Dan is het zoeken naar
de essentie van de songs en kiezen op welke noten en
tijden je de nadruk legt. Hardrock is ons zeer genegen,
maar een lied is pas een lied wanneer het ook akoestisch
of zelfs a capella overeind blijft staan. De voorbije periode hebben we daarom geregeld unplugged aan het repertoire gewerkt. Een bijkomend voordeel van het lagere
volume is dat de teksten nog beter verstaanbaar worden.

Zaterdag 10 oktober 2015, 20.00 uur,
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Happy birthday, Jos van Immerseel
Jos van Immerseel, de dirigent en rasmuzikant van Anima Eterna Brugge,
wordt op 9 november 70 jaar. Onder
de noemer ‘Happy Birthday, Jos!’ vinden er concerten, cd-releases en een
fototentoonstelling plaats in binnenen buitenland. Noteer alvast zondag
8 november in de agenda voor twee
Schubertiades in het Brugse Concertgebouw.
BiS Proficiat met uw (bijna) 70ste
verjaardag. Herinnert u zich nog uw
eerste kennismaking met muziek?
JOS VAN IMMERSEEL Ja, ik was toen
negen jaar. Mijn ouders waren amateurmuzikanten: mijn vader speelde
behoorlijk viool en mijn moeder kon
mooi piano spelen. Toen mijn oudere
broers en zussen het huis verlieten,
kochten mijn ouders een tweedehands buffetpiano. Ik vond dat een
fascinerend instrument, ik heb het
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meteen in beslag genomen. Mijn ouders hebben me gestimuleerd en zo
is het begonnen.
BiS Wat maakt muziek bij u los?
J. VAN IMMERSEEL Een gemakkelijke
vraag, maar een moeilijk antwoord.
Muziek is een communicatiemiddel,
het is een geweldige rijkdom. Ik zou
muziek in mijn leven nooit kunnen
missen. Muziek uit het verleden staat
rechtstreeks in verbinding met een
enorme cultuur. Als je muziek zegt,
dan zeg je ook fysica, geschiedenis,
materialenkennis, kennis van talen
en poëzie, noem maar op.
BiS Wie is uw lievelingscomponist en
waarom?
J. VAN IMMERSEEL Dat hangt van de
werkomstandigheden af, want het zijn
allemaal interessante figuren. Vorig
jaar hebben we vier cd’s opgenomen

met muziek van Schubert. Dan ben
je zo in zijn muziek ondergedompeld
dat Schubert je lievelingscomponist
van het moment wordt. Enkele maanden later is dat weer iemand anders.
Maar Schubert blijft wel hoog op de
lijst staan.
BiS Aan pensioen denkt u wellicht
nog niet. Wat staat er nog op uw programma?
J. VAN IMMERSEEL Pensioen? Ik
weet niet wat dat is! Ik heb daar voorlopig geen tijd voor, want we zijn al
volop bezig met het volgende seizoen.
Er liggen zelfs al boekingen vast voor
de komende jaren.

Wereld Beroertedag
op 29 oktober 2015

Samen voor een
dementievriendelijk
Brugge
‘Er zit muziek in’
29 oktober is opnieuw Wereld Beroertedag. De beroerteeenheden van AZ St-Lucas en AZ St-Jan nemen deel aan
dit wereldwijde initiatief en vragen om aandacht te vestigen op de mogelijke symptomen, de noodzaak tot snel
handelen en het promoten van een gezonde levensstijl.
Elke dag worden in België 52 mensen getroffen door een
beroerte of cerebrovasculair accident (CVA). De symptomen zijn zeer uiteenlopend, maar ze beginnen bijna altijd plots: onder andere spraakmoeilijkheden, eenzijdige
verlamming of gevoelsveranderingen, dubbelzicht, verminderd zicht op één of beide ogen, duizeligheid of evenwichtsstoornis. Bij een beroerte moet je zo snel mogelijk
naar de dichtstbijzijnde beroerte-eenheid komen. Bel je
arts of t 112.

Het Concertgebouw en radiozender KLARA
laten je op zaterdag 10 oktober proeven van
de veelzijdigheid van klassieke muziek. Ook
mensen met dementie houden zielsveel van
muziek. De mensen van het Fotonkoor genieten graag mee van het aanbod ‘Iedereen
Klassiek’. Het Concertgebouw toont zich als
open huis, ook voor mensen met dementie
en hun familie.

ECD en thuisbegeleidingsdienst dementie
Foton, Biskajersplein,2 Brugge, t 050 44 67
93, foton@dementie.be
www.dementievriendelijkbrugge.be

www.herkeneenberoerte.be

Doe mee!

'30 dagen voedselwinst' daagt je uit om het voedsel dat je
in huis haalt ook daadwerkelijk op te eten. Daarom helpt
de campagne met tips en tricks om je koo(p)(k)gedrag beter in te schatten, te koken met restjes en te experimenteren met klassieke en minder voor de hand liggende bewaartechnieken. Wie deelneemt, gaat met zichzelf en de
andere deelnemers de strijd aan om telkens beter te worden in het winnen van voedsel.

'30 dagen dingen delen' daagt je uit om het leven van je
spullen te verbeteren en te verlengen. Kijk samen met je
buren en vrienden wat je samen kunt gebruiken of ruil kleren die je zelf niet meer draagt. Je deelt bovendien niet
alleen spullen, maar ook kennis en ervaringen.

Doe mee op www.30dagen.be/voedselwinst

Doe mee op www.30dagen.be/dingendelen

Deze campagnes starten in oktober, de uitdaging zelf loopt
in november.
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11.11.11 voert campagne
voor Sociale Bescherming
Ziek worden en geen medicijnen
kunnen kopen. Werken, maar toch
arm blijven. Je werk verliezen en
geen enkel inkomen meer hebben.
Een leven lang werken en geen pensioen krijgen. Voor drie vierde van de wereld is dit realiteit.

Steun mensen in armoede

Leef een week met
een beperkt budget
In Vlaanderen moeten 30.000 mensen het elke dag
opnieuw met een leefloon zien te rooien. De vele
‘verdoken’ armen worden in dit cijfer niet meegerekend. Om Vlaanderen bewust te maken van deze
problematiek worden in verschillende steden en
gemeenten ‘inleefweken’ georganiseerd. Wat betekent het om dagelijks te moeten rondkomen met
een beperkt budget? Hoe meer deelnemers meedoen, hoe meer invloed deze actie kan hebben.
Het concept van een inleefweek probeert mensen
bewust te maken van deze onrechtvaardige situatie. Je stapt als 'inlever' een week in de schoenen
van iemand in armoede. Je engageert je om die
week je voorraadkast op slot te houden, zo min
mogelijk gebruik te maken van auto of telefoon en
in die week rond te komen met een beperkt budget van 60 euro. Een leerrijk experiment.
Jouw steun betekent veel voor de mensen in armoede. Je toont aan dat ze er niet alleen voor
staan en dat je het onrecht wil aankaarten, dat je
wil vechten voor een menswaardig bestaan voor
iedereen.
De inleefweken worden georganiseerd in de eerste helft van de maand oktober en monden vaak
uit in een actie op 17 oktober; de dag van verzet
tegen extreme armoede.

www.vormingplus-brugge.be
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Daarom voert 11.11.11 twee jaar lang campagne onder het
motto 'Sociale Bescherming voor Iedereen'. Deze campagne
wil de Belgische bevolking én de beleidsmedewerkers sensibiliseren. Jij, je vereniging, school, bedrijf… kunnen ook mee
supporteren voor sociale bescherming.
Meer informatie over de actiemogelijkheden vind je op
www.socialebescherming.be
Van 6 tot 15 november gaan honderden vrijwilligers de straat op
in Brugge om jouw financiële steun te vragen. Het ingezamelde
geld gaat naar projecten in het Zuiden die 11.11.11 steunt.
11.11.11 wil je in Brugge ook via de tentoonstelling 'On-rust'
uit je tent lokken. Via dit project wil 11.11.11 ook inzoomen op
de onrust die hier heerst. Onrust over solidariteit, participatie,
radicalisering, diversiteit, integratie en relatie Noord-Zuid. De
tentoonstelling loopt van 14 tot en met 29 november, in het
oude politiegebouw (Hauwerstraat 3, Brugge).
Wil je zelf vrijwilliger worden van 11.11.11?
Ga naar www.11.be/doemee

www.onrustinbrugge.be

Zorgeloos verhuren?
Gratis infoavond voor verhuurders
Wil je graag jouw woning verhuren? Kom dan langs
op onze infoavond voor verhuurders! Verschillende
sprekers nemen het woord en vertellen je meer
over woonkwaliteit en op welke initiatieven en lokale
diensten je een beroep kunt doen bij de verhuur van
jouw woning.

Maandag 9 november, 20.00 tot 22.00 uur,
Cultuurzaal Daverlo, Dries 2, 8310 Brugge,
diversiteitsdienst@brugge.be, www.brugge.be

Vacatures
voor vrijwilligers
Wil je je inzetten als vrijwilliger? Bekijk dan zeker
de volgende, dringende vrijwilligersvacatures.

Getuigen Onderweg

Getuigen Onderweg wil jongeren aanzetten tot
verantwoord gedrag in het verkeer. Een getuigenis van een verkeersslachtoffer maakt jongeren
bewust van de ernstige gevolgen van een verkeersongeval. Om deze verkeersslachtoffers te
begeleiden zoekt Rondpunt vrijwillige buddy’s.

Rondpunt vzw
Kaat De Gendt
t 03 205 75 80
kaat.de.gendt@rondpunt.be

Luisterend oor

Kun jij je inleven in moeilijkheden die anderen
doormaken? Wil je minimum vier uur per week
vrijmaken om mee te werken aan de telefoon
of aan de chat? Word dan vrijwilliger bij TeleOnthaal. Een nieuwe opleiding voor vrijwilligers
start op 17 oktober 2015

Tele-Onthaal
Griet Van Coillie
t 050 37 37 26
west-vlaanderen@tele-onthaal.be

Nachtdieren

Gezocht: nachtdieren met een voorliefde voor
(verantwoord) fuiven die willen meewerken aan
een positief fuifklimaat. Je spreekt mensen aan
op zaken die niet op de fuifvloer thuishoren en
je vormt een brug tussen publiek en security. Er
wordt een compensatie voorzien.

Het Entrepot
Hannes Vandenbon
t 050 47 07 80
hannes@hetentrepot.be

Vrijwilligerscentrale
lanceert de Doe Goed Pas
Om alle Brugse vrijwilligers en mantelzorgers te bedanken, schenkt de Vrijwilligerscentrale hen binnenkort een
unieke kortingskaart: de Doe Goed Pas. Deze pas zal interessante kortingen bieden bij verschillende lokale handelaars en organisaties. De pas zal geldig zijn vanaf 1 januari
2016 voor de periode van een jaar.
Werkt jouw organisatie met vrijwilligers? Vraag vanaf 16
oktober 2015 gratis de Doe Goed Pas aan. Kom langs
in de Vrijwilligerscentrale of stuur een mailtje naar
Lies.Tamsin@brugge.be.
Opgelet: individuele vrijwilligers kunnen geen passen bestellen.
Iedereen die recht heeft op een mantelzorgpremie bij de
dienst Welzijn, kan ook een Doe Goed Pas verkrijgen. Weet
je niet of je in aanmerking komt voor deze premie? Neem
dan gerust contact op met de dienst Welzijn via dienstWelzijn@brugge.be
Wil je als Brugse handelaar of organisatie dit initiatief
steunen en een voordeel toevoegen aan deze Doe Goed
Pas? Neem zeker contact op met de verantwoordelijke van
de Vrijwilligerscentrale.

Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge,
Lies.Tamsin@Brugge.be

Vrijwilligerscentrale,
Kraanplein 6, 8000 Brugge,
lien.dereere@brugge.be,
t 050 44 86 49
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Download de gratis
Brugge Shopping app
Brugge is dé shoppingstad bij uitstek. Daarom werd een handige app ontwikkeld met een overzicht van het ruime aanbod aan winkels in de binnenstad én in de deelgemeenten. Je vindt nuttige informatie over elke zaak en
je weet waar en wanneer je voor welke inkopen in Brugge terecht kan. De
app is beschikbaar voor iOS en Android.
Ben je handelaar en wil je jouw handelszaak graag aan de app toevoegen?
Vul dan je gegevens in via de website www.brugge.be/winkelapp

Lezing Annelies
Beck in het
Stadhuis
Op vrijdag 13 november vindt er in de
Gotische zaal van het Stadhuis een
lezing plaats van journaliste en historica Annelies Beck. Beck schreef met
‘Over het kanaal’ een roman over het
leven van haar grootvader. Het boek
verbindt thema’s als Eerste Wereldoorlog, migratie, cultuurverschillen
en vluchtelingenproblematiek met
elkaar. Zelf legt ze in deze lezing het
verband tussen het verhaal van haar
grootvader en de actuele asielcrisis.

Een duidelijk huisnummer,
een kwestie van veiligheid
Elke woning in Brugge moet beschikken over een duidelijk leesbaar huisnummer. Het is belangrijk dat je
huisnummer duidelijk zichtbaar is van op straat. In de
eerste plaats voor een eventuele tussenkomst van de
hulpdiensten, maar andere diensten (post, elektriciteits-, gas- of watervoorziening) kunnen dan efficiënter
werken.

De lezing is een samenwerking van
Opvangcentrum De Patio, Vormingplus Brugge en de Diversiteitsdienst.

Een paar tips:
- hang je huisnummer bij voorkeur rechts van de deur
op ooghoogte
- ligt het gebouw niet aan de openbare weg, voorzie
dan een duidelijk nummer aan de hoofdtoegang, bijvoorbeeld op de brievenbus
- de cijfers mogen niet te klein zijn (minstens 5 cm). Ze
moeten ook goed leesbaar en duidelijk zichtbaar zijn.
Zwarte cijfers op een witte achtergrond zijn ideaal.
- ook busnummers moeten duidelijk leesbaar zijn.

t 050 44 82 44

Dienst Bevolking, t 050 44 82 30, bevolking@brugge.be.

BRUGIT ICT-beurs

In samenwerking met het stadsbestuur organiseren twintig Brugse ICT-bedrijven op
19 november BRUGIT, een ICT-beurs/congres waarop wordt ingezoomd op de
huidige IT-trends en oplossingen voor bedrijven. Je kunt deelnemen aan workshops rond actuele thema’s zoals ‘mobile’, ‘web’ en ‘innovation’. De beurs vindt
plaats in het Vaartdijk Business Center, Vaartdijkstraat 19, 8200 Brugge.

www.brugit.be
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✓

✗

Krikrak is de naam van het nieuwe familiefestival in de herfstvakantie.
Vier gelukkigen mogen hun gewonnen jetons inwisselen op KookEet.

Nieuwe vraag:

Op welke datum vindt het Festival van de toekomst plaats?
Zeven winnaars krijgen duotickets voor ‘Gehoornde Man’ op donderdag
22 oktober 2015 in de MaZ.

wedstrijdvraag

Op de muziek van contrabassist Joris Vanvinckenroye zuigt mentalist
Kurt Demey je tijdens deze voorstelling mee in zijn mysterieuze wereld
van poëtische rituelen, op de grens tussen fantasie en werkelijkheid.
Hij duikt in de gedachten van het publiek en ontrafelt de grootste geheimen. Als toeschouwer speel je een actieve rol in de voorstelling.
Stuur je antwoord vóór 15 oktober 2015 naar persdienst@brugge.be
of Communicatie & Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge.

Naam en voornaam:
Geboortejaar:
Adres:

E-mail + tel.:

Antwoord wedstrijdvraag:

meldingskaart

Ik wens het volgende te signaleren (probleem met juiste plaats en omschrijving):

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge. Naamloze kaarten worden
niet behandeld.

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

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Communicatie & Citymarketing contacteren op
t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 11, 8000 Brugge.
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Maak kennis met het nieuwe
mobiliteitsplan tijdens een van
de infomarkten in oktober
Het voltallige Brugse stadsbestuur nodigt elke Bruggeling uit om aan een
van de volgende infomarkten deel te nemen. Je verneemt er alles over de
plannen rond de mobiliteit in onze stad.
Op zaterdag 10 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in de atrium van het Station
(Stationsplein)
Op dinsdag 13 oktober van 16.30 tot 21.00 uur in de cultuurzaal van Daverlo
(Dries 2)
Op donderdag 15 oktober van 16.00 tot 21.00 uur op het gelijkvloers van het
Concertgebouw (’t Zand 34)
Op zaterdag 24 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in Buurtcentrum De Dijk
(Blankenbergse Steenweg 221)

www.twitter.com/stadbrugge
www.facebook.com/destadbrugge

LET OP: aangezien de bedeling van
BruggeINspraak verspreid wordt over
meerdere dagen, is het mogelijk dat
sommige activiteiten voorbij zijn op
het moment dat het magazine in je
brievenbus valt.

