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Jaargang 11 Juli 2011

Dossier: Evaluatie mobiliteitsplan

Badengebouw in nieuw kleedje
Dansen in Brugge vroeger en nu
Brugse Zomercheques doen buurten bruisen
Laat fietsendieven je tanden zien

<

beste bruggeling

Een historisch warme lente, die pakken ze ons niet meer af. Of de
zomer ook warmterecords breekt, valt nog af te wachten. Dat u zich in
Brugge niet hoeft te vervelen, staat dan wel weer vast.
Wellicht staat een dagje zee op uw programma, want het strand van
Zeebrugge heeft veel te bieden: film, strandbibliotheek, strandsport en
-animatie, concerten, Wijk up, live radiouitzendingen.
Laat zeker ook Lissewege niet links liggen: het witte polderdorp is eind
augustus extra gezellig tijdens het lichtfeest.
Laat de zon het even afweten? Maak van de gelegenheid gebruik
om een bezoek te brengen aan een tentoonstelling. In het Brugse
Stadsarchief op de Burg krijg je zicht op de kantgeschiedenis van onze
stad. Ook interessant is een bezoek aan het nieuwe Bruggemuseum
Gentpoort.
Voorts lopen de komende vakantiemaanden natuurlijk tal
van initiatieven die zich tot kinderen en jongeren richten: een
skatewedstrijd, het Brugs kinderfestival Tapas, circus en straattheater.
Wellicht maakt deze doelgroep ook dankbaar gebruik van een aantal
onlangs aangelegde of heringerichte speelpleintjes in de buurt.
Aan muziek geen gebrek deze zomer: van rock en exotische
klanken op het Zeebrugse strand over een sterk en afwisselend
Cactusprogramma, langs Klinkers op de Brugse pleinen tot Vama
Veche, de concerten van de Vlaamse feestdag en de Brugse Tripel
Dagen. Van het MAfestival tot het muzikale luik van autoloze zondag.
Voor iedere smaak, voor iedere stemming valt er iets muzikaals te
beleven.
Wellicht maakt u tijdens de vakantie gebruik van de fiets om de
verschillende locaties aan te doen, of gaat u gewoon te voet. In
sommige gevallen heeft u wel de wagen nodig om u van het ene punt
in Brugge naar het andere te begeven. Dan zult u zeker geïnteresseerd
zijn in de evaluatie van het mobiliteitsplan. Wij zijn er in juni mee
naar de bevolking getrokken tijdens bewonersvergaderingen. Mocht
u daar niet aanwezig geweest zijn, dan kunt u de krachtlijnen van de
evaluatie nalezen in het dossier van dit Bruggespraaknummer. Later
communiceren we de resultaten van de bewonersvergaderingen.
Rest mij u een pracht van een zomer te wensen!

Patrick Moenaert, uw Burgemeester
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Kant in
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een technische
& sociale omwenteling

Brugge en kant: het lijkt een uitgemolken onderwerp.
Toch duiken er nog jaarlijks verrassende nieuwe
gegevens op over de Brugse kantgeschiedenis. Zo
kwam er onlangs een klein archief aan de oppervlakte
met documenten over een Brugse kantwerkstersvakbond die heeft bestaan in de jaren na de Eerste
Wereldoorlog. Het archief werd in bewaring van het
Stadsarchief gegeven door Jean Vandeweghe.
De vakbond stond vooral in voor steun in periodes van grote
werkloosheid. Initiatiefnemer was priester Achiel Logghe,
de proost van de christelijke arbeidersbeweging.
Deze sociaal bewogen priester stond precies honderd jaar
geleden ook aan de wieg van de Kantnormaalschool, die
het onderwijs aan toekomstige kantwerksters een professionele basis moest geven. Binnen deze Kantnormaalschool
ontstond rond dezelfde tijd ook de Brugse kleurencode, een
standaard voor het weergeven en het lezen van kantpatronen, die tot op vandaag internationaal wordt toegepast.
In het eerste kwart van de vorige eeuw kende het Brugse

kantmilieu dus een sociale en technische omwenteling
waaraan nu, na honderd jaar, zeker mag worden herinnerd.
De bewaargeving van het archief vormt een mooie aanleiding voor een tentoonstelling met begeleidende publicatie. Het Stadsarchief werkt daarvoor samen met het
Kantcentrum en het Comité voor Initiatief. Er wordt ook
van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de begeleidende publicatie het volledige plaatje van het actuele
Brugse kantonderwijs te schetsen: naast het Kantcentrum
zijn er ook nog het Deeltijds Kunstonderwijs in de stedelijke Academie en het Centrum voor Volwassenenopleiding
Sint-Godelieve. Uiteraard is er op de tentoonstelling ook
Brugse kant te zien. Daarvoor kon worden geput uit de
onlangs verworven collectie Verstraete - Lamoral van
Musea Brugge.

Info
tot 28 augustus in het brugse stadsarchief, burg 11a,
dagelijks van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur
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Toerisme Brugge en
Concertgebouw klaar
voor 2011-2012
De publiekscijfers van het Concertgebouw liegen er niet
om: vorig jaar kwam vier procent meer publiek over de
vloer, goed voor een recordjaar met 180.000 bezoeken.
Voor de eigen programmering waren er 85.000 bezoeken,
het hoogste cijfer tot nu toe. Een stijgend aantal bezoekers
combineert een concertbezoek met een toeristisch verblijf
in Brugge. Het Concertgebouw, dat in 2012 tien jaar bestaat,
werkt daarvoor samen met Toerisme Brugge.
DIETER DEWULF (Directeur-Toerismemanager) We kunnen spreken van een goede wisselwerking tussen het
Concertgebouw en Toerisme Brugge: onze belangen zijn dan
ook helemaal gelijklopend. Waar we kunnen, betrekken we
het Concertgebouw in onze buitenlandcampagnes,
als landmark van hedendaagse architectuur, maar ook als
cultuurhuis met internationale uitstraling. Dit helpt ons om
de traditonele clichés over Brugge te overstijgen en de beeldvorming van de bezoeker te laten evolueren van sfeer- naar
levende cultuurstad.
BRUGGESPRAAK Hoe promoten jullie het Concertgebouw
precies in het buitenland?
D. DEWULF Wij doen dit op belangrijke publieks- en vakbeurzen, via consumentencampagnes en tijdens persbezoeken.
Ook in onze productontwikkeling proberen we verschillende
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cultuurbelevingen, waaronder de eigen producties van het
Concertgebouw, samen te brengen. Met de Brugge City
Card, de toeristische verblijfspas waarmee je ook gratis of
prijsvoordelig musea, bezienswaardigheden en attracties in
Brugge bezoekt, geeft het Concertgebouw 30% korting op
de ticketprijzen. De Brugge City Card is een perfect middel
om markten die minder cultureel georiënteerd zijn, zoals de
Britse markt, te benaderen.
BRUGGESPRAAK Toerisme Brugge werkt ook nauw samen
met de Brugse Musea, maar het aanbod is toch anders.
D. DEWULF Natuurlijk. Als stad van de Vlaamse Primitieven
spelen de permanente collecties van de musea een belangrijke rol, maar we geven minstens evenveel ondersteuning
aan tijdelijke tentoonstellingen die internationaal verblijfstoeristen kunnen aantrekken. Bij het Concertgebouw ligt dit
anders, want het gaat om een gevarieerde en in tijd verspreide programmatie die niet zomaar in een eenvoudig concept
kan worden gevat. We wijzen mogelijke bezoekers dus vooral
op het internationaal aanbod en de uitgebreide activiteitenkalender van het Concertgebouw. We zijn dan ook blij dat het
Concertgebouw meerdaagse festivals organiseert zoals de
jaarlijkse Bach Academie Brugge voor barokliefhebbers.
BRUGGESPRAAK De Bach Academie was een enorm succes
met 5.250 bezoekers in het eerste weekend. Hoe verklaar je
dit succes?
D. DEWULF Heel eenvoudig. Brugge is een stad met traditie,
ook op vlak van oude muziek. Festivals zoals Bach Academie
en MAfestival zitten dus diepgeworteld. Beide festivals slagen

er bovendien in zich te onderscheiden door een eigentijdse
toon te zetten, via de programmatie en door de locatie. Oude
muziek in een hedendaags kader past volledig in onze beeldvorming, die ook internationaal aanslaat. Een op drie bezoekers voor de Bach Academie kwam uit het buitenland.
BRUGGESPRAAK Denk je dat het verblijfstoerisme sinds
2002 aan een opwaartse spiraal bezig is?
D. DEWULF Na het culturele hoofdstadjaar was er het logische dipje, maar nu zitten we op een niveau dat hoger is dan
toen. In 2010 werd zelfs voor het eerst de kaap van 1,5 miljoen overnachtingen overschreden, en dat voor het eerst.
‘Meer’ is echter niet de norm. De komende jaren profileren
we ons nog nadrukkelijker rond ‘kwaliteit’.

Het Badengebouw op de Zeedijk van Zeebrugge was aan vernieuwing
toe. Mede dankzij de financiële tussenkomst van Toerisme Vlaanderen
huizen het infokantoor van Toerisme Brugge, de gemeenschapswachten
en de redders vanaf zomer 2012 in een veel ruimer nieuw gebouw.
Het wordt opgehoogd om de impact van de weerselementen te beperken.
Via een platform dat tegemoet komt aan alle normen voor toegankelijkheid kunnen bezoekers in een ruim en zonnig toeristisch infokantoor
terecht dat aan de hedendaagse normen van professioneel en klantvriendelijk onthaal zal voldoen. Links van het infokantoor krijgen de
gemeenschapswachten de nodige ruimte voor het graveren van fietsen.
Op strandniveau komt naast de ruimtes voor de redders een modern
en gebruiksvriendelijk sanitair blok waarin ook "Zon, Zee … Zorgeloos"
wordt ondergebracht.
Een sanering en uitbreidende verbouwing betekent ook een langlopende
werf- en bouwactiviteit. Tijdelijke containers bieden deze zomer de
oplossing. Alle diensten blijven zo verzekerd.

MNM en
Toerisme
Brugge
nodigen uit
Toerisme Brugge heeft MNM kunnen strikken om in juli en augustus
dagelijks live radio te maken vanop
de Zeedijk. De radiostudio zal ter
hoogte van het Gerlacheplein staan,
als een soort glazen huis waar ook
het toeristisch infokantoor een
plek krijgt. De programmatie zal
afgestemd zijn op de activiteitenkalender van Zeebrugge. MNM
ondersteunt haar aanwezigheid in
Zeebrugge met een promotionele
campagne in de vorm van tv- en
radiospots ter waarde van ongeveer
300.000 euro.
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Klinkers 2011
Het stadsfestival Klinkers injecteert de Brugse zomer
opnieuw met een stevige en verrassende brok cultuur. Een
feestelijk en avontuurlijk parcours in de binnenstad, dat je
grotendeels gratis kunt meemaken.
Het Stadhuis vormt het decor voor de gratis Burgconcerten.
Openen doen we met de legendarische Engelse ska-band
The Selecter (29 juli). Onder meer Zap Mama, Baloji (30 juli)
en Pura Vida (29 juli) zorgen voor een vaderlandse inbreng.
Voor vurige, zuiderse geluiden zorgen Amparo Sanchez
(frontvrouw van Amparanoia) (5 augustus) en Sergent Garcia
(6 augustus).

evenementen <

Klinkers Intiem brengt op het binnenplein van Gruuthuse
sfeervolle concerten waarin vrouwen dit jaar het voortouw
nemen. Van de Portugese Atlantihda (3 augustus) over Mayra
Andrade (4 augustus) naar de Israëlische Ladino-zangeres

Vanaf juni tot september 2011 vinden opnieuw een aantal
grote evenementen plaats. Om Brugge tijdens de zomerse
hoogdagen leefbaar te houden, wordt iedereen tijdig op de
FESTIVAL

ORGANISATOR

Cactus
Vlaamse Feestdag

Het Astridpark vormt de stemmige locatie voor de derde editie van ’Vama Veche’ (1 t.e.m. 7 augustus). Het Entrepot presenteert hier elke dag, vanaf 14.00 uur, een uitdagend aanbod
aan concerten, performances, spoken word en film. Met
concerten van o.a. The Catatonics, Low Vertical, Teddiedrum,
Dandy Davy, The Future Dead en Little Trouble Kids.
Tussen het groen van het Astridpark presenteert Cinéma
Lumière ook dit jaar twee avonden Openluchtbioscoop,
met de klassieker ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’ en
‘Gainsbourg (Vie Héroïque)’, een fantasierijke én flamboyante kijk in het curriculum van de al bij leven legendarische
Franse excentriekeling.

hoogte gebracht, zodat alles in de allerbeste verstandhouding kan plaatsvinden:

WANNEER

WAAR

Muziekcentrum Cactus rock festival

8/7, 9/7 en 10/7

Minnewaterpark

11 Juli-Komitee

concerten

9/7, 10/7 en 11/7

Burg

Brugse Tripel dagen Comité voor Initiatief

concerten

19/7, 20/7 en 21/7

Markt

Bon Jovi Concert

Greenhouse Talent

rock concert

24/7

strand evenementenplateau

Klinkers

Stad Brugge

concert

29/7 en 30/7

Burg

film

1/8 en 2/8

Koningin Astridpark

intiem concert

1/8, 2/8, 3/8 en 4/8

Gruuthuuse

concerten

5/8 en 6/8

Burg

concert voor
kinderen

7/8

Koningin Astridpark

intiem concert

8/8, 9/8, 10/8 en 11/8

Gruuthuuse
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WAT

Mor Karbasi (10 augustus). Afsluiten doen we met sterdanseres Eli La Truco en haar Compania Flamenca feat. Jesus
Carmona (11 augustus).
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Een brok cultuur in de historische Brugse binnenstad van 29 juli tot en met 13 augustus
Nog in het Astridpark tekent Brugge Plus met Klinkers for
Kids (7 augustus) voor een goed gevulde familiedag, met o.a.
verhalen van Woody Express (Jan Desmet) en straattheater
Cuadradio.
Onder de noemer Klinkers Comedy presenteert
Comedyshows.be zes verschillende voorstellingen van o.a.
Wouter Deprez (4 en 5 augustus), Steven Mahieu (6 augustus),
Silvester (7 augustus) en Henk Rijckaert (13 augustus).
Dienst Cultuur staat in voor de organisatie van Klinkende
Kroegen (10, 11 en 12 augustus). Klinkend kroegplezier gegarandeerd, met concerten in of rond meer dan twintig stemmige cafélocaties.

FESTIVAL

ORGANISATOR

Afsluiten doen we met Benenwerk – Ballroom Brugeoise (op
13 augustus). De binnenstad vormt zowat de grootste gratis
dansvloer van Vlaanderen. Op elf verschillende podia worden
de meest uiteenlopende dansstijlen gepresenteerd: elektro,
nu-jazz, jive, salsa, tango, muzette… Met optredens van o.a.
Discobar Galaxie, Jazzanova, Ben Westbeech, Radio Modern,
Manteca, Stille Disco en The Ballroom Orchestra.
Klinkers is een realisatie van Cactus Muziekcentrum, in
opdracht van de Stad.

Info
www.klinkers-brugge.be

WAT

WANNEER

WAAR

Klinkende Kroegen Stad Brugge

optredens

10/8, 11/8 en 12/8

verschillende locaties in de
binnenstad

Benenwerk

Stad Brugge

concerten

13/8

Markt, Burg, Koningin
Astridpark, Vismarkt,
Kraanplein,…

Vama Veche

Entrepot

optredens

1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 en 6/8 Koningin Astridpark

Polé Polé

Ariba! Vzw

concerten

5/8, 6/8 en 7/8

strand evenementenplateau

Autoloze Zondag

Mobiliteitscel

concerten

18/9

Markt

Elements Festival

Suburb Soundz

deejay
evenement

24/9

Stal Tillegem, Torhoutse
Steenweg

cultuur- <
centrum

Dansen in Brugge
vroeger en nu

In de jaren ‘40 en ‘50 was de foyer van de Stadsschouwburg
op zondagmiddag een place-to-be voor bals en thé dansants. Met de concertreeks Nostalgia zet Cultuurcentrum
Brugge die feestelijke traditie terug op de kaart.
Ondertussen is de beproefde Nostalgia-formule - een
concert met dansbare afsluiter - uitgegroeid tot een echte
publiekstreffer, zeker bij een wat ouder publiek.
Hoe zag het Brugse uitgaansleven van de jaren ‘40 en ‘50 er
echt uit? Welke muziek werd er gespeeld? Waar ging men
uit? Wat was de reputatie van de danszalen? Welke anekdotes van toen worden ook nu nog opgerakeld? Geïnspireerd
door het Antwerpse theaterproject Magic Palace gaan de
Erfgoedcel, het Stadsarchief en Cultuurcentrum Brugge op
zoek naar getuigenissen over het dans- en uitgaansverleden
in Brugge. De vele interviews en verhalen worden nadien
verwerkt tot de volkse theatervoorstelling ‘Oud Brugge/Vieux
Bruges’, gespeeld in onversneden West-Vlaams, met Franse
accordeonmuziek, dansmomenten en filmprojecties. Nadien
volgt er een uitgebreide tournee in West-Vlaanderen langs
cafés, kleine theaterzalen, rusthuizen,… De tekst pikt dan in
op de anekdotes van elke speelplek.
Zover zijn we echter nog niet… Eerst zoeken we nog volop
verhalen en getuigenissen uit die tijd. Bruggeling Charles
Verlinde, nu 77 jaar, vertelt over het uitgaansleven tijdens zijn
tienerjaren in Brugge.
BRUGGESPRAAK Waar ging u uit?
CHARLES VERLINDE In de jaren ‘50 was er voor de Brugse
jeugd maar weinig te doen. Samen met mijn vrienden trokken we daarom regelmatig met de bus naar Blankenberge.
Daar vond je zeer goeie jazzmuziek - ik was een grote fan van
Lionel Hampton en Fats Domino.
In Brugge waren wel enkele cafés waar jazzmuziek te horen
was. Eén zeer populair café was De Damier op het Zand: daar
stond een jukebox met moderne muziek.
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BRUGGESPRAAK Waren er dan geen dansgelegenheden in
Brugge?
C. VERLINDE Jawel, er waren in Brugge een aantal dancings.
’t Putje op ’t Zand bijvoorbeeld, met de Grote Put en de Kleine
Put. Rechtover het politiecommissariaat in de Hauwerstraat
had je dancing Minerva. Ook op het Muntplein was er een
dancing, de naam weet ik niet meer.
Deze danszalen waren heel populair, maar vooral bij
‘niet-studerende’ jongeren, die iets ouder waren dan wij.
Bovendien mocht ik daar niet binnen van ons moeder, want
daar kwam volgens haar een eigenaardig publiek. Er werd
ook veel gevochten. Meer dan nu en met de blote vuist, niet
met messen. Meestal werd er voor een lief gevochten.
BRUGGESPRAAK Danste u zelf ook?
C. VERLINDE Als er gedanst werd, was dat meer om een
meisje te versieren. Dansen deden we vooral op thé dansants, die in de namiddag of in de vooravond gehouden werden, in de Portinari, in zaal Concordia in de Zuidzandstraat,
of in de Sint-Jakobsstraat, waar nu Hotel Navarra is. Iedere
jeugdvereniging organiseerde wel een thé dansant om geld
in te zamelen. In tegenstelling tot de dancings, mochten de
meeste jongeren daar wel naartoe van hun ouders. Er speelde altijd een orkest. Een zeer beroemd orkest uit Brugge en
een van de enige orkesten die hedendaagse muziek en een
beetje jazz speelde, was The Moonliners.
Op café werd er zelden gedanst, behalve in De Damier op
’t Zand. Boven op de eerste verdieping zat het daar meestal
stampvol. Begin jaren ‘60 gingen we ook in café De Tunnel
dansen. Dat was ook op ‘t Zand, waar nu de biljartclub gevestigd is. De barman, Maurice Vande Vannet, een kloeke kerel
van 150 kg en de latere uitbater van jazzkroeg De Spiegel,
was wereldberoemd.
Je had ook nog de danstent van Traen op het Werfplein. Traen
trok met een tent van gemeente tot gemeente. Een keer per
jaar werd die tent met achteraan een fantastisch orgel in
Brugge opgezet en werd er een dansfeest gehouden. Daar
heb ik goede herinneringen aan.
Bewaar je ook mooie herinneringen aan het Brugse
uitgaansleven van de jaren ‘40, ‘50, ‘60?
Ging je ook naar Café De Damier, of herinner je je de
naam van de danszaal op het Muntplein?
Of heb je interesse om mee te werken aan het project
en zelf interviews af te nemen? Neem dan contact op
met Cultuurcentrum Brugge, t 050 44 66 22 of
cultuurcentrum@brugge.be

noord- <
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Bucharest Tango

Seizoen vol dans in
Cultuurcentrum
Het nieuwe cultuurseizoen van
Cultuurcentrum Brugge biedt volop de
kans om zelf de benen te strekken. Na elk
Nostalgia-concert nemen de dj’s van Expodos
plaats achter de draaitafel voor een gratis bal
met muziek uit vervlogen tijden.
Bij de heropening van de Biekorffoyer teisteren The Bruges Brothers uw kuit- en heupspieren na het concert van lil’queenies op 16
september.
In het kader van een tangoweekend kun je je
meest passionele passen demonstreren tijdens een traditioneel tangosalon op zondag 2
oktober.
De vijfde editie van December Dance is in handen van curator Akram Khan. Hij grijpt gretig
de kans om de verschillende dansstijlen uit
zijn vaderland voor te stellen: kathak, baratha
natyam, kuchipudi en Bollywood. Als afsluiter
van het dansfestival kan het hele gezin zijn
beste Bollywood-beentje voorzetten in een bal
op zondag 11 december.
Het Airbag accordeonfestival viert in mei
2012 zijn lustrumeditie. De spiegeltent Magic
Mirrors trakteert je tijdens deze extra feestelijke editie op uren ongelimiteerd dansplezier.

Info
cultuurcentrum brugge, t 050 44 30 40,
cultuurcentrum@brugge.be, www.ccbrugge.be

Nieuw subsidiereglement
‘Noord-Zuid sensibilisatie’
Brugge telt heel wat bruisende organisaties die zich
actief inzetten rond Noord-Zuidsamenwerking. De
Stad Brugge doet inspanningen om deze organisaties te ondersteunen. Zo heeft het stadsbestuur het
nieuw subsidiereglement ‘Noord-Zuid sensibilisatie
in Brugge’ goedgekeurd.
De subsidies zijn bedoeld voor Brugse verenigingen,
NGO’s, scholen… die een sensibiliserende activiteit
voor de Brugse bevolking opzetten over een eigen
ervaring, uitwisseling, project of werking in een
land in het Zuiden of over een mondiaal thema.
Voorbeelden van mogelijke sensibliserende activiteiten over Noord-Zuidthema’s zijn legio: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat
over een bepaald Noord-Zuidthema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een
Noord-Zuidspel voor jongeren…
Het subsidiereglement vind je op www.brugge.be/
noordzuiddienst (rubriek ondersteuning).

Info
noordzuiddienst@brugge.be – t 050 44 82 44

MUSEA <

Bruggemuseum – Gentpoort:
Niet alle ridders zitten op een paard
Op 30 juni ging het museum in de Gentpoort open, een nieuwe cultuurhistorische bezienswaardigheid voor Brugge.
“De poorten hebben een belangrijke militaire en economische betekenis’, legt Eva Tahon van het Bruggemuseum
uit. “Grens en verdediging zijn dus een voor de hand liggend thema voor het museum. In de ‘warmkamer’ op
de eerste verdieping krijgt de bezoeker een idee van de
manier waarop de middeleeuwers hun stad verdedigden.
Je komt te weten waarom de boog uiteindelijk een efficiënter wapen is dan de kruisboog, dat het middeleeuwse
zwaard geen steekwapen maar een houwwapen is en dat
niet alle ridders op een paard zitten.”
Van op het dakterras heb je een verrassend interessant
zicht op de binnenstad en op de omgeving van Brugge.
Je komt weer naar beneden via het rechtergedeelte
van de poort. Daar maak je kennis met de materialen
waarmee onze voorouders Brugge opgebouwd hebben: natuursteen, baksteen en hout. Die materialen
werden soms van duizenden kilometer ver ingevoerd.
Het eikenhout kwam uit de landen aan de oevers van de
Oostzee. In andere gevallen was de stad zelf producent
en bakte zij stenen in de ovens van Ramskapelle (bij
Knokke). Veel goederen kwamen Brugge binnen via de
Gentpoort. Ook op dat vlak was het bouwwerk strategisch en het rechtergedeelte van de poort zet deze economische functie in de verf. Bovendien maak je er kennis met de enorme verscheidenheid aan natuurstenen,
kasseien, klinkers en stenen die Brugge rijk is. En die
diversiteit vind je terug in het huidige Brugge. “Na een
bezoek aan de Gentpoort is je nieuwsgierigheid gewekt
en ga je de verschillen zoeken in de bestrating van onze
stad”, merkt Eva op.

Bruggespraak

De inrichters van het museum hebben ruimschoots
gebruik kunnen maken van de documenten uit het
Stadsarchief. “Het is ongelooflijk welke schat aan
informatie daar bewaard is”, besluit Eva. “Heel wat van
die gegevens waren alleen maar bekend in de wereld
van vorsers en archivarissen. Nu presenteert het
Bruggemuseum Gentpoort die op een geïntegreerde
manier aan iedere geïnteresseerde.”

Open van donderdag tot zondag, van 9.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur (tickets tot 16.30 uur)
Tarieven: 2 euro (indiv) en 1 euro (reducties)
Gratis voor Bruggelingen, kinderen jonger dan zes
jaar en scholen

vrijwilligers- <
centrale
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Vrijwilligerscentrale
Balie Vrijwilligerscentrale
De Vrijwilligerscentrale is zelf op zoek naar vrijwilligers voor
het bemannen van de balie in de nieuwe stek, Kraanplein
6. We zoeken mensen die thuis zijn in vrijwilligerswerk, die
enthousiast en sociaal vaardig zijn en niet bang zijn van een
computer.
Vrijwilligerscentrale, Lien Dereere, t 050 44 86 49
lien.dereere@brugge.be
Het jongdenkende 11.11.11
11.11.11 heeft mensen met noord-zuid interesse nodig. Met
andere enthousiastelingen kun je een 11.11.11 jongerenwerking in Brugge opstarten.
11.11.11 Brugge, Annick Vandamme, 050 44 82 44
annick.vandamme@brugge.be
Muzikale vrijwilligers
Voor het schooljaar 2011-2012 is het Jeugdmuziekatelier in
Dudzele op zoek naar lesgevers instrument (piano, dwarsfluit, accordeon...) voor beginnende muzikanten en voor studenten tweede jaar notenleer (handboek Spelemeien).

diversiteit <

Jeugdmuziekatelier, Hilde Ghyoot, 0499 48 48 46
jma.flierefluit@gmail.com

Projectsubsidies voor
integratie en diversiteit
Ken je de Afrikaanse organisaties in Brugge? Heb je al kennis
gemaakt met de Nepalese verenigingen?
Het Brugs verenigingsleven wordt steeds diverser en kleurrijker. Deze diversiteit is een meerwaarde voor Brugge, want
een waaier aan verschillende organisaties biedt een boeiend
palet aan nieuwe socio-culturele activiteiten.
Daarom wil de Stad Brugge alle initiatieven die de integratie en
diversiteit bevorderen, aanmoedigen met een projectsubsidie.
Organiseer je met jouw vereniging, organisatie, buurtwerking… een activiteit die het samenleven in diversiteit
bevordert? Neem je bijzondere initiatieven om de Brugse
allochtone bevolking te bereiken of werk je samen met een
allochtone vereniging? Dan maak je vanaf 2012 kans op een
projectsubsidie van 500 euro.
Het volledige subsidiereglement en de voorwaarden vind je
terug op www.brugge.be/diversiteitsdienst of je kunt ook de
diversiteitsdienst contacteren.

Info
diversiteitsdienst, oostmeers 105, 8000 brugge - t 050 33 83 15f 050 34 61 99 - diversiteitsdienst@brugge.be

Vama Veche
Van 1 tot 6 augustus 2011 organiseert Het Entrepot in het
Astridpark hét zomerfestival: Vama Veche. Het Entrepot zoekt
hievoor nog gemotiveerde all-roundmedewerkers.
Het Entrepot, Sarina Mary, 050 47 07 85
sarina@hetentrepot.be
Spelend Nederlands leren
Voor de eerste twee weken van augustus zoekt Integraal
iemand die tijdens de zomerschool Nederlands wil leren aan
anderstalige kinderen of jongeren.
Welzijnsschakel Integraal
Noëlla Lapon, 050 67 55 80,
integraal@pandora.be
Nog meer dan 100 andere vacatures vind je op
www.brugge.be/vrijwilligerscentrale. Wij helpen je ook op
weg als je even langskomt.
Goed doen doet goed*
lien dereere – coördinator vrijwilligerscentrale, blinde-ezelstraat 1, 8000 brugge, t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be
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De parking Centrum-Station is met zijn 1.500 parkeerplaatsen een vrij belangrijke parkeerlocatie voor Brugge. Zo is Brugge voor iedereen
bereikbaar, kan men goedkoop parkeren en te voet of vlot met de bus gratis naar het centrum.

Evaluatie van het mobiliteitsplan
Zopas werd de evaluatie 2011 van het mobiliteitsplan in vier inspraakvergaderingen aan de bevolking voorgesteld. De
evaluatie is een uitgebreid document geworden dat uit twee delen bestaat. In het eerste deel staat de evaluatie van de
genomen mobiliteitsmaatregelen in 2004 en 2008 aan de hand van objectieve gegevens en diverse tellingen. De bedoeling
van deze evaluatie is om na te gaan of er bijsturingen en bijkomende inspanningen nodig zijn. Nieuw in deze evaluatie is
dat in een tweede deel, van vier hoofdstukken, ook de doorstroming op het Brugse hoofdwegennet en de bereikbaarheid
van de stad worden geëvalueerd.

Deel I
Parkeren in de binnenstad
De uitbreiding van het betalend
parkeren op 15 oktober 2008 verliep
vlot en duidelijk. De hieraan gekoppelde nieuwe parkeerautomaten
en het sms-parkeren functioneren
naar behoren.
De tellingen van de geparkeerde
voertuigen geven een aanzienlijke
verbetering aan van het parkeren
voor bewoners en van het kortparkeren in de vier kwartieren
(West-Brugge, Burg, Steenstraat
en Begijnhof) met betalend parkeren. Een deel van dat verkeer
ging echter parkeren in de wijken
Beenhouwersstraat, Ezelstraat/
Vlamingdam en Sint-Gillis.
Zes opties worden aangereikt voor
ofwel het behoud, ofwel de aanpassing van de blauwe zone en het
betalend parkeren in de binnenstad
en desgevallend in de vier randwijken daar rond, al of niet met een
aanpassing van het begin- en/of
einduur van blauwe zone en betalend parkeren.

Bruggespraak

Controle en handhaving
Dat iedereen correct parkeert en
dat er een efficiënte controle hierop
is, is essentieel voor de mobiliteit
in Brugge. Er is nood aan meer
controle, vooral in de blauwe zone
(o.a. het verdraaien van de parkeerschijf). De controle is sinds 2011 wel
ingevoerd, maar het blijft te over
wegen om voor de controle een
privébedrijf in te schakelen. De
inning van de belasting op het
parkeren en de behandeling van
de bezwaren blijven in zo’n geval bij
het stadsbestuur.
Parkeren in de rand
Drie verschillende studies geven
een zeer duidelijk beeld over het
parkeren in de rand. Overdag
is de parkeerdruk hoog op een
aantal invalswegen. 's Nachts
is dat hoofdzakelijk het geval in
de oudste woonwijken. In de vier
westelijke lobben rond de binnenstad (Stubbenkwartier, ChristusKoning, kwartieren van Lange
Vesting/Legeweg en Sint-Baafs/
Magdalenastraat) is de parkeerdruk
na 15 oktober 2008 gedaald naar
minder dan 70%.

De huidige rand- en P&R-parkings
kennen een wisselend succes, maar
vullen wel enkele tijdelijke noden in.
Ze worden behouden als strategische locaties voor de toekomst.
Publieke (ondergrondse) parkings
Door de parkeermaatregelen van 15
oktober 2008 is het gebruik van de
publieke (ondergrondse) parkings
fors toegenomen, met 15%. Parking
Centrum-Station kende zelfs
een stijging van 36% en parking
Pandreitje steeg met 31%. Ook alle
promotieacties worden als succesvol geëvalueerd.
In het parkeerbeleid van de Stad
nemen de parkings Centrum-Zand
en Centrum-Station dan ook een
strategische plaats in.
Nieuwe parkings
Om het bovengronds parkeren
nog meer te kunnen afbouwen en
het langparkeren te vermijden,
zijn zowel in de binnenstad als in
de rand nieuwe publieke (ondergrondse) parkings nodig. Zo kan
de leef- en bewoonbaarheid van de
Brugse binnenstad nog verbeteren.
Volgende initiatieven worden voor-
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Dikwijls hebben bewoners onvoldoende plaats om hun fiets veilig binnen in
huis te zetten. Daarom voorziet de stad voor de bewoners een aantal veilige
individuele fietskluizen tegen lage huurprijzen.

zien: een parking onder ‘Oud SintJan’ in Zonnekemeers, de parking
Langestraat (opening najaar 2012),
een nieuwe randparking onder de
invalsweg Bevrijdingslaan en -in
het kader van een privéprojecteen rotatieparking in de Ezel-/
Hugo Losschaertstraat. Onder het
Kamgebouw zijn onlangs al 500
parkeerplaatsen voor pendelaars
en rotatie in gebruik genomen. Op
termijn komen er rotatieparkings
onder het nieuw stadskantoor
op het Beursplein en onder de
nieuwe beurshalle op de huidige
Oesterparking.
Buurtparkings in de rand
Nog in de rand is de aanleg van strategische P&Rlocaties aangewezen op de sites
Waggelwaterstraat, Altebijstraat
en naast Kinepolis. Even belangrijk
voor de bewoners van de rand zijn
locaties voor nieuwe buurtparkings.
Deze locaties worden vastgelegd
in een speciaal bestemmingsplan.
Dit is al het geval voor locaties als
de voormalige Militaire Schietstand
en de binnengronden aan de
Koolkerkse Steenweg.
Fietsmaatregelen
Er werden tal van nieuwe fietsprojecten over heel Brugge uitgevoerd,
andere zijn in uitvoering of gepland.
Zo wordt er bijvoorbeeld voorgesteld om in de hoofdwinkelstraten
een comfortabele fietsstrook in het

De ‘Avondlijnen’ Brugge kennen succes: op de Avondlijnen Stad stijgt het
aantal reizigers met 70%, op de ‘Avondlijnen’ naar de randgemeenten
met 80%!

kasseiwegdek aan te leggen.
Het aanvullend stedelijk fietsroutenetwerk is, op enkele kleine
ontbrekende stukjes na, volledig
af. Daarnaast zijn er twee nieuwe
plannen die de leidraad vormen
voor ontbrekende fietsnetwerken,
namelijk van en naar de haven (de
vier polderdorpen), en in de groene
gordel van Brugge.
Verschillende maatregelen voor het
veilig stallen van fietsen worden
positief geëvalueerd: 90 fietskluizen
op de randparkings, 600 mobiele
stallingen, 4.800 overdekte stallingen aan beide zijden van het Station
en fietskluizen voor privégebruik.
Daarbovenop komt er tegen volgend
jaar op niveau -1 van P CentrumZand een nieuwe, centrale, en uiterst
beveiligde fietsenstalling, te bereiken vanaf ’t Zand met een fietslift.
Openbaar vervoer
Samen met de fiets vormt het openbaar vervoer hét succesverhaal van
de Brugse mobiliteit. In 2010 werden meer dan 11 miljoen reizigers
vervoerd op het Brugs stadsnet.
De aanpassingen die in 2008 werden ingevoerd, zijn bijzonder efficiënt: lijn 25: + 33% reizigers, ontdubbeling lijn 11 in lijnen 10 en 11:
+ 28%, lijn 23: + 44% reizigers.
De belbus Zeebrugge kent een lichte achteruitgang. Er zijn aanpassingen doorgevoerd voor een betere
bediening.

Een diepgaand onderzoek van de
exploitatievorm wijst uit dat voor de
huidige exploitatie in stervorm, in
acht genomen de hoge frequentie,
de 11 miljoen vervoerde reizigers,
het groot bedieningsgebied en
het specifiek Brugs mobiliteitsbeleid, weinig of geen alternatieven
haalbaar zijn binnen de financiële
mogelijkheden van De Lijn.
De stad opteert voor volledig
milieuvriendelijke bussen en vraagt
daarom de vervanging van de hele
vloot van het stadsnet door hybride
bussen. Er wordt ook een project
voorbereid met uitbreiding via elektrische busjes.
De typische sierkasseitjes van
de binnenstad zijn op een aantal
plaatsen onvoldoende sterk voor
het zwaarder verkeer dat de binnenstad moet aandoen (bussen en
vrachtwagens). De initiatieven in de
Kuipersstraat en aan de halte SintSalvator, met aanleg in ‘uitgewassen’ beton, zijn een mogelijk alternatief. Er wordt dan ook een dossier
voorbereid om dit uit te breiden
naar de wegenis van 't Zand en op
de busbaan Vrijdagmarkt.
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De realisatie van de 12 km lange autoweg A11 tussen de N31 en de N49 vanaf 2013 wordt één van de belangrijkste projecten voor de ontsluiting
van de haven.

Deel II
De R30 en het kanaal Gent-BruggeOostende
Deze weg is geen volwaardige ring,
want ze bestaat uit twee volledig
afgescheiden gedeelten, goed voor 35
kruispunten. Hiervan zijn er achttien
met, en zeventien zonder lichten. Op al
die kruispunten samen zijn ongeveer
700 verkeersbewegingen mogelijk. Aan
de buitenring is het kanaal OostendeGent gekoppeld. Dat moet zorgen
voor de ontsluiting van de haven van
Zeebrugge. Door de specifieke situatie
met elf bruggen, doet een containerschip er echter 72 minuten over om
door Brugge te varen.
Er moet zeker voortgewerkt worden
aan de modernisering van de bruggen
en aan het beperken van het aantal
verkeersbewegingen tussen de Ring,
de bruggen en de aansluitende wegenis. Het sluiten van de Ring door een
nieuwe verbinding van de Steenkaai tot
aan de Bevrijdingslaan is een mogelijkheid die op zijn haalbaarheid moet
onderzocht worden.
In elk geval blijft de Stad Brugge voorstander van een structurele oplossing
voor de bruggenproblematiek, door een
nieuwe, volwaardige kanaalontsluiting
van de haven van Zeebrugge.
(zie afbeelding hiernaast)
De N31/Expressweg
Deze belangrijkste ontsluitingsweg
voor Brugge en de haven zorgde al
lang voor veel verkeersellende door
de gelijkvloerse kruispunten. Door een
recente inhaaloperatie zullen tegen
2014 al deze kruispunten ongelijkvloers
aangelegd zijn, met positieve gevolgen
voor de mobiliteit in heel Brugge. De
Bevrijdingslaan zal vanaf dan, zoals
voorzien, eindelijk dé in- en uitvalsweg
voor Brugge zijn.

Bruggespraak

De combinatie van Ring en Kanaal,
gekoppeld aan de voortdurende
stijging van het autogebruik en de
doorstroming voor de vele fietsers,
voetgangers en openbaar vervoer,
maken een mobiliteitsbeleid en
de ontsluiting voor het doorgaand
verkeer zeer moeilijk.

Ook in het noordelijk deel van de N31,
vanaf de Blauwe Toren tot aan de
Kustlaan, worden een aantal concrete
dossiers opgesteld voor de realisatie
van een duurzame havenontsluiting.

doorstroming op en de ontlasting van
alle zuidelijke en westelijke invalswegen.
Vandaag maakt nog te veel sluipverkeer
gebruik van onder andere de Koning
Albert I-laan en de Legeweg.

De ontsluitingswegenis van de haven
van Zeebrugge
Samen met de N31 zullen de A11, de
NX en de nieuwe Havenrandweg-Oost
zorgen voor een definitieve en optimale ontsluiting van de haven, maar
ook voor veilige lokale ontsluitingen
voor en op maat van de vier polderdorpen Zeebrugge, Zwankendamme,
Lissewege en Dudzele.

Essentieel voor de doorstroming op de
Baron Ruzettelaan is enerzijds de aanleg
van een nieuwe brug van Steenbrugge en
anderzijds een verbeterde aansluiting op
de R30. Daarnaast wordt onderzocht of
de Vaartdijkstraat noord kan heraangelegd worden zoals de Vaartdijkstraat zuid.

De doorstroming op de radiale ‘steenwegen’
De doorstroming via de N31 en de
Bevrijdingslaan wordt cruciaal voor de

Voor de Maalse Steenweg is een nieuw
concept nodig, gezien de ontwikkelingen
als baanwinkelweg. Voor een vlotte aansluiting van de Moerkerkse steenweg op
de Ring is dynamische brugsignalisatie
noodzakelijk.
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Graag jouw reactie bij de evaluatie
De evaluatie van het mobiliteitsplan 2011 kun je downloaden en raadplegen via www.brugge.be/mobiliteit/evaluatie
mobiliteitsplan. Daar bevindt zich ook een samenvatting op basis van een powerpointpresentatie, zoals voorgesteld op
de vier inspraakvergaderingen. Alle reacties zijn welkom in de Mobiliteitswinkel op de Burg of via mobi@brugge.be

Avondlijnen
De Lijn heeft een nieuwe
folder uitgegeven over het
gewijzigde uurrooster van
de Avondlijnen in Brugge.
Die kun je gratis krijgen in
de Mobiliteitswinkel.
De avondlijnen in Brugge
en naar de omliggende
randgemeenten rijden op
weekdagen, zon- en feestdagen vanaf 20.26 tot 23.10
uur en op vrij- en zaterdagen tot 2.10 uur ’s nachts.

Gratis probeertickets De Lijn
en nieuwe folders Avondlijnen
In juli geeft de Stad, in samenwerking met De Lijn, de bewoners van Zeebrugge de
mogelijkheid om de belbus gratis uit te proberen. Met het probeerticket dat zij in
de brievenbus krijgen, kunnen zij alleen of met twee, tussen 1 en 31 juli, vanaf een
halte in Zeebrugge een gratis busreis heen en terug maken.
In augustus zijn de bewoners van Lissewege en Zwankendamme aan de beurt. Zij
kunnen tussen 1 en 31 augustus een gratis busreis heen en terug maken vanaf een
halte in hun wijk.
Sinds december 2010 is de belbus naar Zeebrugge, Lissewege en Zwankendamme
losgekoppeld van die naar Zuienkerke en Blankenberge. Hierdoor zijn de vertragingen van voorheen volledig weggewerkt en verlopen de uurroosters weer normaal.

Autoloze zondag op 18 september
Brugge maakt zich op voor de al vierde
editie van de autoloze zondag! De binnenstad wordt op zondag 18 september
2011 opnieuw volledig verkeersvrij
gemaakt tussen 10.00 en 18.00 uur,
behalve voor fietsers en voertuigen met
toelating. Deze bijzondere dag brengt
een gevarieerd programma voor jong
en oud. Houd dus zeker je volgende
Bruggespraak in de gaten. Je krijgt
begin september via die weg de handige
programmabrochure in de brievenbus.
We starten ’s ochtends met een massaaerobicsmoment op de Markt, waar ook
Gorki het beste van zichzelf zal geven.
De Burg wordt de plek voor de jongste
bezoekers en ’t Zand reserveren we voor
de sportliefhebber.

Info
Zodra het volledige programma bekend
is, vind je dit ook op
www.brugge.be/autolozezondag.
Voor specifieke vragen kun je terecht
op autolozezondag@brugge.be of
t 050 44 88 06.

Hou er rekening mee dat je die dag met de
wagen de binnenstad niet in kan tussen 10.00
en 18.00 uur. In heel specifieke gevallen kan
een doorlaatbewijs aangevraagd worden via
doorlaatbewijs@brugge.be.

18 SEPTEMBER

2011
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Bruggebereikbaar.be noteert 100.000ste bezoeker
BRUGGE
BERE KBAAR
www.bruggebereikbaar.be

DÉ “MINDER HINDER”-WEBSITE

In Brugge zijn grote wegwerkzaamheden aan de gang, en er liggen
nog heel wat plannen klaar om door
wegaanpassingen de mobiliteit, de
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verder te verbeteren. Ondanks al
die wegwerkzaamheden blijft Brugge
steeds bereikbaar. Daarin speelt communicatie een grote rol. De bewoners

krijgen telkens bewonersbrieven over
alle details van de werkzaamheden
en omleidingen. Sinds december
2006 brengt de website www.bruggebereikbaar.be bewoners, bezoekers,
ondernemers én andere geïnteresseerden de meest actuele informatie
over deze wegwerkzaamheden. Zo
wordt de verkeershinder beperkt. Op de
homepage van de website staan in de
linkerkolom rechtstreekse links naar
de belangrijkste werkzaamheden. Alle
andere werkzaamheden staan gegroe-

Cambio Autodelen: makkelijk, goedkoop
en milieubewust
Cambio autodelen is een flexibele en
eenvoudige formule waarbij op verschillende plaatsen in de stad dag en nacht
auto’s klaarstaan. Tegen betaling kun je
deze wagens vrij gebruiken. Je betaalt
volgens het gebruik (tijdsduur en kilometers) en je hebt geen vaste kosten,
of zorgen rond verzekering, keuring en
onderhoud. Cambio is makkelijk, prijsvoordelig en milieubewust. Na gebruik
zet je de wagen terug zodat een volgende gebruiker ermee weg kan.
Cambio-gebruikers vormen een heel
uiteenlopend publiek die de wagens
voor heel uiteenlopende doeleinden
gebruiken: privé (boodschappen,
familiebezoek, uitstapjes...) of zakelijk
(dienstverplaatsingen, werfbezoeken...).
Ze gebruiken de wagen eerder weinig
en kiezen dus voor cambio als een
makkelijke, prijsvoordelige en milieubewuste oplossing. Zo hoeven ze niet
te investeren in een dure en weinig
gebruikte wagen.

Cambio autodelen is sinds 2004 actief
in Brugge. Het autodeelsysteem past
perfect binnen het mobiliteitsplan, dat
bewuster verplaatsingsgedrag aanmoedigt.
In het najaar van 2010 werd het aanbod
van cambio in Brugge uitgebreid en
beter gespreid. Er zijn momenteel vijf
wagens ter beschikking op vier standplaatsen:
- twee op de standplaats aan het station
(waaronder een mini-bestelwagen);
- een in de Vlamingstraat
- een wagen aan het Gentpoortplein
- een wagen aan het Canadaplein
Als cambio-gebruiker heb je ook
toegang tot alle andere wagens in de
andere cambio-steden. Ideaal in combinatie met de trein.
Cambio organiseert regelmatig gratis
infomomenten in Brugge.

Info
t 070 222 292 - vlaanderen@cambio.be www.cambio.be

peerd per deelgemeente en alfabetisch
gerangschikt per straat in de link
‘Werken binnen Brugge’. Er is ook een
verwijzing naar de werkzaamheden van
de Vlaamse overheid in de link ‘Werken
buiten Brugge’.
Gemiddeld wordt de 'minder hinder'-website 3.500 keer per maand
bezocht; op 27 mei 2011 kreeg ze haar
100.000ste bezoeker.
Suggesties en opmerkingen kunnen steeds overgemaakt worden via
mobi@brugge.be.

Hernieuwen
bewonersvignetten
De meeste bewonersvignetten zijn
uitgereikt in de periode septemberoktober. De vignetten zijn 1 jaar
geldig en zijn dus voor veel bewoners aan vervanging toe vóór 15
oktober 2011. Net als het voorbije
jaar zal de Mobiliteitswinkel iedere
bewoner per zone uitnodigen om
vanaf 1 september zijn/haar nieuw
bewonersvignet te komen afhalen
in de Mobiliteitswinkel op de Burg.
Je vignet verlengen kan ook via het
e-loket.
Openingsuren:
maandag tot en met vrijdag: 8.30
tot 12.30 uur; dinsdag ook in de
namiddag: 14.00 tot 18.00 uur.
In september en oktober heeft de
Mobiliteitswinkel ruimere openingsuren: elke weekdag (behalve
de maandag) ‘s namiddags van
14.00 tot 18.00 uur, alsook de zaterdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00
uur.
Alle uitreikingsmodaliteiten, ook die
via het e-loket, zullen vermeld worden op de bewonersbrief die eind
augustus zal verdeeld worden.

Info
t 050 33 53 00 of mobi@brugge.be.

Bruggespraak
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Brugge, steeds meer fietsstad
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Brugge heeft als fietsstad de
laatste jaren heel wat infrastructurele aanpassingen op de
openbare weg gedaan om het
fietsen in Brugge nog veiliger,
vlotter en comfortabeler te
maken. Hier zie je een greep uit
deze vele realisaties.
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in de kijker

Deze zomer zullen 188 gezinnen kunnen
genieten van de scan via de 18 buurtcomités die zich hiervoor inschreven.

Brugse Zomercheques doen
buurten opnieuw bruisen
Met de Brugse Zomercheques ondersteunt Stad Brugge al wie in zijn straat
of buurt de buren samenbrengt. Men
heeft voor een buurtfeest de keuze tussen 200 euro of 100 euro met een gratis
culturele act, is verzekerd via de stad,
hoeft geen Sabam te betalen, krijgt gratis affiches. Tot 1 april konden buurten
hun kandidatuur hiervoor indienen.
Deze zomer maken 149 buurtfeesten
gebruik van stadssteun, waarvan 56
met muziekgroep of kinderanimatie via
de Stad.
En er is meer : 18 buurtcomités, of 490
buurtbewoners, zullen onder begeleiding van een ervaren gids de historische tentoonstelling 'Uit goede bron'
in het Gruuthusemuseum bezoeken.
En 22 buurtcomités, of 482 buurtbewoners, zullen een unieke repetitie van
Anima Eterna Brugge meemaken. Zo
slaan we mooi twee vliegen in één klap:
mensen uit de buurt doen iets samen
en leren de culturele rijkdom van onze
stad beter kennen.
De Stad probeert op diverse manieren
mensen te ondersteunen om energiebewust te leven. Uniek in Vlaanderen
was dit jaar het aanbod om via het
buurtcomité een energiescan van de
woning te laten uitvoeren : de woning
wordt dan nagezien op energieprestaties, er worden tips gegeven om beter
te isoleren evenals info over de diverse
premies en de voordeligste energie
leverancier...
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En er is meer : er werden 37.000 rode
geraniums verdeeld wat staat voor
zomerse bloemenweelde voor 2.481
huizen of 67 buurten, 21 buurten
nemen deel aan in totaal 32 verschillende sportsessies. Al ruim 50 buurten
kunnen dit alles trouwens bekendmaken via hun eigen gratis website op
www.brugsebuurten.be
Beluchten van bodem
rond bomen in de binnenstad
Al het derde opeenvolgend jaar worden
op diverse plaatsen in de binnenstad
de bomen langs straten, op pleinen en
op parkeerplaatsen behandeld tegen
bodemverdichting. De vitaliteit van de
bomen neemt af door sterk verdichte
bodems en een gebrek aan meststof.
Sterk verdichte bodems verstoren het
luchtgehalte in de bodem en verhinderen de wortelgroei.
Met perslucht worden moeilijk doordringbare lagen doorbroken en wordt
het bewortelbaar volume verhoogd.
Tegelijkertijd worden groeiverbeteringsmiddelen in de bodem aangebracht.
Het gaat om een 120-tal bomen op
volgende locaties: Langerei, Potterierei,
Sint-Annarei, Woensdagmarkt,
Biskajersplein, Kraanplein, Molenbrug,
Groenerei, Steenhouwersdijk,
Magdalenakerk, Guido Gezelleplein en
Walplein.
Gulden Kamer krijgt nieuw
fiets- en wandelpad
De Stad liet in het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan een
fiets- en wandelpad aanleggen door het
sportpark Gulden Kamer.

Deze werkzaamheden liepen wat
vertraging op, maar werden onlangs
afgerond.
Het drie meter brede fiets- en wandelpad in rood asfalt vertrekt aan
het kruispunt Blauwkasteelweg –
Boogschutterslaan en eindigt aan het
Zuidervaartje.
Het fiets- en wandelpad kan in vier
delen worden opgesplitst. Het nieuw
aangelegd pad start aan het bestaande
fietspad ter hoogte van het kruispunt
Blauwkasteelweg – Boogschutterslaan.
Het pad loopt door het grasveld aan
de jeugdlokalen en passeert aan de
schuttersgilde ‘De Vrije Archiers van
Mijnheere Sint-Sebastiaen’. Tussen de
schuttersgilde en de Geralaan volgt
het pad de bestaande dreef waarin aan
een zijde de bomen werden vervangen.
Waar het pad de Geralaan kruist, moet
de aangebrachte wegversmalling de
veiligheid van de fietser en wandelaar
verzekeren. Verderop werd een nieuwe
dreef met essen aangeplant om de
uniformiteit tussen de verschillende
paden te bevorderen. Waar het fiets- en
wandelpad tenslotte overgaat op het
pad langsheen het Zuidervaartje is er
een picknick- en rustzone.
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Herinrichting Gandhiplein
Onlangs werd de grondige facelift van
het Gandhiplein in Sint-Jozef beëindigd.
Het bestaande pad in asfaltverharding
werd hersteld en er werden bijkomende
verharde paden aangelegd.
Er is een speelruimte met valdempende ondergrond met speeltoestellen voor alle leeftijdsgroepen. Op het
verharde pleintje staan zitmeubels
net naast de speelruimte. Voor de
jongeren is er zitmeubilair waar je ook
op kunt skaten. Het oostelijke deel
van het terrein is trapveld geworden.
Voor een goede bereikbaarheid van
de Bommelbekestraat werd een klein
brugje aangelegd over de bestaande
gracht in het noordoosten.
Om de jaarlijkse plaatsing van de feesttent gemakkelijker te laten verlopen,
werden grastegels gelegd in het zuidelijke deel van het trapveld.
Voorts werden zitbanken, ligbanken,
fietsenstallingen en papierkorven
geplaatst en werden nieuwe bomen en
bijkomend groen aangeplant.

Speelplezier in de
Freinetschool De Tandem
De inrichting van het speelplein in de
Freinetschool ‘De Tandem’ in Sint-Kruis
kadert in ‘Speelruimtebeleidsplan
2006-2013’. Het terrein aan de oostzijde
van de terreinen van Freinetschool
De Tandem aan de Leopold
Debruynestraat wordt als speelterrein
opengesteld voor het publiek op woensdagnamiddagen, weekends, feestdagen
en tijdens schoolvakanties. Het terrein,
eigendom van de Freinetschool, werd
ingericht en wordt onderhouden door
de Stad.
Rond de bestaande grote beuk zijn er
zitmuurtjes en aan de speeltoestellen
staan zitbanken en papierkorven. De
toestellen werden gekozen aan de hand
van de inspraakgegevens en in functie
van verschillende leeftijdsgroepen. Er
kwam een groot combinatietoestel voor
kinderen van vier tot twaalf jaar, een
combinatietoestel voor de leeftijd van
twee tot zes jaar, een keukentje, een
treintje, een evenwichtsparcours en een
wipkip voor vier personen. Aan de rand
van het speelplein werden struiken
aangeplant.
Nieuw speelplein
in de Tulpenstraat
De twee toegangen naar het speelplein
werden aangelegd in grastegels. Ter
hoogte van het speelplein werden de
twee paden verbonden. In het zuidwesten van het speelplein werd een wadi
uitgegraven. Een wadi vangt regenwater op en vormt in dit geval ook een
speelobject voor de kinderen.
In het noorden van het speelplein werd
een evenwichtsparcours aangelegd
tussen de struiken en in de zandvlakte
staat een groot speeltoestel. Aan de
zandbak kwam er een langgerekte

speelheuvel met trapjes. Er werd ook
een minigoal voorzien.
Er werden nieuwe bomen en struiken
aangeplant.
Op en naast de speelheuvel werden zes
palen geplaatst om de ruimte rond het
speeltoestel een andere dimensie te
geven.
Omgevingsaanleg
kinderopvang ’t Ravotterke in
Assebroek vernieuwd
Aansluitend op de bouw van een derde
prefabgebouw voor de buitenschoolse
kinderopvang ’t Ravotterke en door de
toename van het aantal op te vangen
kinderen, was een herinrichting van de
speelruimte rond de gebouwen noodzakelijk.
Door een gedeelte van het ernaast
gelegen trapveld in te nemen, is de
speelruimte uitgebreid. De zandbak
werd aangepakt en er kwam een
betonpad tussen het speeltoestel en de
zandbak. Onder het speeltoestel is een
valdempende rubberverharding aangebracht en een speelheuvel maakt het
speelterrein avontuurlijker.
Omgevingsaanleg jeugdlokaal
Steenbrugge in Assebroek
Het nieuwe jeugdlokaal is beter toegankelijk voor fietsers en voetgangers door
de toegangsweg vanuit het fietspad
naar de Assebroekse Meersen. Naast
het pad is een verhard speelterrein.
In de graszone is er een ontmoetingsplek met drie verplaatsbare picknicktafels.

wijken <
in de kijker
Aanleg patiotuin De Biekorf

Film op het strand 2011

Cirque Plus bestaat 5 jaar

Na de verbouwingen in de openbare
bibliotheek ‘De Biekorf’, werd de patiotuin van de bib vernieuwd.

Elke donderdag in juli kun je op het
strand van Zeebrugge gratis naar
de film. In de namiddag zijn er twee
films voor de kinderen, de tweede
film is telkens gekozen door het
Jeugdfilmfestival. Om 19.00 uur start
de hoofdfilm. Op donderdag 21 juli is er
een laatavond film i.s.m. het Razor Reel
Filmfestival.

Op 16, 17 en 18 juli wordt de site van
Het Entrepot omgetoverd tot een groot
circusdorp. Drie dagen lang zie je er circus- en straattheateracts van de bovenste plank. De voorstellingen zijn afwisselend spannend, grappig, poëtisch en
romantisch. Dit jaar staan onder andere
The Insect Circus, Le Bo Trio, El Laberint
van Itinerània Company en D’irque &
Fien op het programma. Cirque Plus is
een gratis festival voor jong en oud.

De verharding werd opgebroken en vervangen door nieuwe, duurzame blauwsteentegels. De groenaanleg errond
bestaat uit vaste planten, hagenstructuren en twee kleine bomen. Er zijn
ook nieuwe verlichtingspalen en vier
zitbanken.
De Strandbibliotheek
Op het strand van Zeebrugge vind je
ook dit jaar de Strandbibliotheek. Van
1 juli tot en met 31 augustus is deze
authentieke strandcabine weer tot de
nok gevuld met strips, jeugdboeken,
romans, thrillers, tijdschriften en nog
veel meer.
De Strandbibliotheek staat ter hoogte
van het Badengebouw. De deur staat
open van 11.00 tot 18.00 uur en dit
zeven dagen op zeven. Je hoeft geen lid
van de bibliotheek te zijn om gratis te
kunnen ontlenen.
info
Tijdens de zomermaanden juli en
augustus wijzigen de openingstijden van Hoofdbibliotheek Biekorf.
Enkele filialen hebben ook een korte
sluitingsperiode.
Info op www.brugge.be/cabrio

7 juli
14.30 uur Het regent gehaktballen
16.30 uur Van de kat geen kwaad
19.00 uur Sex and the City 2
14 juli
14.30 uur Up
16.30 uur Foeksia de miniheks
19.00 uur Turquaze
21 juli
14.30 uur Heksje Lily
16.30 uur Kérity
19.00 uur Modern Times (Chaplin) met
livemuziek van Maggid
21.00 uur The Ghost Writer
28 juli
14.30 uur Hoe tem je een draak
16.30 uur De Krokodillenbende
19.00 uur The A-Team
info
www.bruggeplus.be
Na de vertoning van 19.00 uur kun je
nog de trein terug naar Brugge nemen.
Een organisatie van Brugge Plus in
opdracht van Toerisme Brugge.

Uitwijken – Cirque Plus op tournee
De week voor Cirque Plus trekken twee
Chileense clowns Murmuyo & Metrayeta
door vijf Brugse wijken met hun hilarische en interactieve show Fisura-Dos.
10 juli: Koolkerke, plein achter de kerk
11 juli: Sint-Michiels, grasveld Sint
Godelieve
12 juli: Ver-Assebroek, Pastoor
Verhaegheplein
13 juli: Sint-Andries, speelplein
Hermitage - Oude Sint-Annadreef
14 juli: Zeebrugge, Keyesplein
telkens om 19.00 uur
Info
www.bruggeplus.be/cirqueplus
Een organisatie van Brugge Plus vzw
Lichtfeest Lissewege
19 en 20 augustus vanaf 21.00 uur
Eén keer per jaar staat Lissewege
in het teken van het licht. Het
Nederlandse collectief I-n-eye brengt
de legende van de heks van Lissewege
tot leven. Ze doen dat langs een parcours van kaarsen, vuurspektakels ,
straat- en locatietheater. Gratis.
Info
www.bruggeplus.be
Een organisatie van Brugge Plus vzw in
opdracht van Toerisme Brugge.
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Nieuwe verkeersafwikkeling op nieuwe
Scheepsdalebrug
Sinds enkele weken is de Scheepsdale
brug weer open voor alle verkeer en
vormt zo een vlotte en veilige verbinding tussen het centrum en SintPieters. Nu blijkt echter dat er enige
verwarring bestaat over de busstrook.
De busstrook in de
Scheepsdalelaan
Tussen de Leopold I & II - laan en de
Scheepsdalebrug ligt er een 'bijzonder
overrijdbare bedding' die enkel mag
gebruikt worden door de bussen van
De Lijn. Een passend verkeersbord,
de wegmarkering (een doorlopende
streep, dubbel zo breed als een klassieke rijstrookmarkering) én de vermelding van 'BUS' geven aan dat andere
weggebruikers niet op deze 'bijzondere
overrijdbare bedding' mogen rijden.
Let wel: deze bijzonder overrijdbare
bedding mag je wél dwarsen ter hoogte
van een inrit.

De busstrook op de
Scheepsdalebrug
Op de brug wijzigt 'de bijzonder overrijdbare bedding' naar een gewone
busbaan. Dit wordt duidelijk gemaakt
met een passend verkeersbord en een
onderbroken streep. Dit betekent dat
je op de busbaan mag rijden om van
richting te veranderen. Weggebruikers
die rechtsaf naar de Sint-Pieterskaai
willen, mogen deze busbaan op de
Scheepsdalebrug gebruiken. Ze moeten dus niet op de middelste rijstrook
op de brug blijven rijden tot aan de SintPieterskaai.
Info
Verkeersdienst, Lodewijk Coiseaukaai 2,
8000 Brugge, t 050 44 88 60,
verkeersdienst.politie@brugge.be
Wijk up doet zeebrugge en
Sint-Jozef bruisen
Naar goede traditie staat in Zeebrugge
en Sint-Jozef WIJK UP op het zomerprogramma. In Zeebrugge kan je op
29, 30 en 31 juli meefeesten. Plaats
van afspraak is de hoek KustlaanVeerbootstraat. Op vrijdag opent het
feestweekend met een receptie, een
optreden van Le Grand Julot en kunnen senioren genieten van de show van
Jerry Gordon. ’s Avonds is er muziek
van Joachim Van Beke, Toni Servi en
vele anderen. Op zaterdag is er onder
meer de traditionele rommelmarkt met
animatie en barbecue. Op zondag kun
je fietsen doorheen Zeebrugge.
In Sint-Jozef zijn de WIJK UP data de
volgende: 19 en 20 augustus. Plaats
van afspraak is het Gandhiplein. Op het

programma de wijkstoet met receptie
en muziek van The Froggy’s en Alex en
Rudi. Op 20 augustus is er rommelmarkt, een hobby- en verzamelbeurs
in het buurthuis en zijn er allerhande
activiteiten in de WIJK UP tent. Muziek
en animatie van onder meer Disco
Lowie, Franky Kane Magic show, Ivann,
… maken van deze laatste dag een
geslaagd feest.
Info
- Buurtcentrum Zeebrugge, geert
pollin, bwzeebrugge@brugge.be
of t 050 55 01 31
- Buurtwerk sint-jozef, hilde ballegeer,
landjuwelenstraat 43, 8000 brugge,
bwstjozef@brugge.be, t 050 33 60 55
of 0494 46 27 18
Data van de pannatour
en locaties
Pannavoetbal is een populaire vorm
van straatvoetbal waarbij je met enkele
mensen tegen elkaar kan voetballen op
een klein cirkelvormig veld afgesloten
met rondvormige panelen met daarin
twee doelen.
- 02/08: Jezuïetengoed Sint-Pieters
- 11/08: Scharphout Lissewege
- 16/08: Gulden Kamer Sint-Kruis
- 25/08: Markt Zeebrugge
- 30/08: Mispelbilk Assebroek/
Sint-Kruis
De pannamomenten zullen telkens
plaatsvinden van 13.30 tot 17.00 uur.
Info
Haroun Karim Rajput,
haroun.karim.rajput@brugge.be,
t 050 44 80 85
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De Speelstraat: een zom
er lang spelen

Dit jaar worden negen str
aten een speelparadijs voo
r
DAG
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Schouwvegersstraat

PERIODE

Zondag

16.00 tot 19.00 uur

14/08/2011 t.e.m. 4/09/2
011

Woensdag

13.30 tot 17.00 uur

Evert van ‘t Padstraat

Zondag

sinds 22/06/2011 t.e.m.
14/09/2011

14.00 tot 17.30 uur

Sint-Katarinastraat

Zondag

sinds 3/07/2011 t.e.m. 28/
08/2011

14.00 tot 18.00 uur

Ganzenstraat

Zondag

sinds 3/07/2011 t.e.m. 28/
08/2011

15.00 tot 18.00 uur

Paul Devauxstraat

Zaterdag

sinds 14/08/2011 t.e.m.
4/09/2011

13.30 tot 17.30 uur

Gouden-Boomstraat

Zondag

2/07/2011 t.e.m. 23/07/201
1

13.30 tot 17.30 uur

Daveluystraat

Woensdag

21/08/2011 t.e.m. 11/09/
2011

14.00 tot 17.00 uur

Zaterdag

6/07/2011 t.e.m. 31/08/201
1

14.00 tot 18.00 uur

6/08/2011 t.e.m. 27/08/201
1
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Best Of The West
BBQ Sessions
Deze zomer organiseert de Brugse
Jeugddienst op zondag 24 juli een
skatecontest aan het Entrepot.
ere,
We starten om 12.30 uur met een lekk
zomerse barbecue.
voor de
Om 14.00 uur volgt het startschot
Vooraf
est.
cont
trick
game of skate en best
inschrijven is niet nodig.

Je kunt nog de hele zomer
lang een speelstraat voor
een dag aanvragen. Doe
vraag minimum vier weken
je aanvoor de gekozen datum via
www.jeugddienstbrugge.b
e.

Nieuwe speelstraat Tore
ntje

Sint-Pieters heeft er deze
zomer een nieuwe speels
traat bij in de straat het Tor
De buurt organiseert van
entje.
af 6 augustus vier zaterdage
n op rij een speeltraat, van
tot 18.00 uur. Wie samen
14.00
met de kinderen wil geniete
n van een heerlijke
speelnamiddag, in de buu
rt en op straat, is van har
te welkom.
Let op: de speelstraat is gee
n opvang. Een volwassene
moet de kinderen begele
iden.

Info
www.jeugddienstbrugge.be,
jeugddienst@brugge.be,
facebook jeugddienst brugge, t 050 44 83 33

Leefmilieu <

Energiejacht
Maar liefst 88 Bruggelingen gingen
de uitdaging aan om tijdens de energiejacht, van 1 december 2010 tot 31
maart 2011, acht procent te besparen
op hun energiefactuur.
Mensen uit dezelfde straat, wijk of
vereniging bundelden de krachten en
verenigden zich in energiegroepen,
elk onder begeleiding van een of twee
energiemeesters. Met dit initiatief wil
de Stad Brugge mensen aanmoedigen
om rationeel om te springen met energie. Het was ook de bedoeling om nog
acht procent meer energie te besparen
tegenover dezelfde periode vorig jaar.
De acht energiegroepen presteerden
sterk en bespaarden in totaal 6,09%
energie, of 24.114 kg minder CO2uitstoot.

Bruggespraak

Zes van de acht groepen bespaarden
energie, drie ervan haalden meer dan
acht procent besparing.
Er waren vier energiegroepen van
het OCMW: de Geitenwollensokjes
bespaarden 1,45%, de
Lievebespaarbeestjes 18,31%, Wieder
Bespaart 16,19% en LED 10,22%.
De energiegroep Sint-Pieters kneep
1,80% van hun factuur en energiegroep
Rubenslaan-Assebroek 5,07%.
Het energieverbruik van energiegroep
de Marmotjes–Sint-Jozef steeg met
6,53% (slechts drie deelnemers), en
dat van energiegroep De Lier-Centrum
ging met 3,68 % omhoog.
Dat sommige deelnemers minder
bespaard hebben dan andere komt

omdat er al een laag verbruik was, door
een gewijzigde gezinstoestand of bijkomende elektrische toestellen, of omdat
de tips nog niet waren opgevolgd.
Op de website www.energiejacht.be
kunnen mensen nog altijd hun meterstanden invullen voor een handig overzicht van hun energieverbruik. Dit helpt
om energiebesparende maatregelen te
nemen.
De energiejacht is een initiatief van
Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met de provincies, de netbeheerders en Dialoog vzw en steden.

Info
www.energiejacht.be
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Brugge, natuurlijk … Natuurgebieden, bossen

Gierzwaluw gezien ?

Brugge heeft zich in de voorbije decennia sterk als een
groene stad geprofileerd. De stad telt talrijke en goed
gespreide bossen, parken en plantsoenen, speel- en
RUGGE
NATUU
sportterreinen en diverse kleurrijke accenten langs de
RLIJK...
weg. Voorts is er de verscheidenheid aan waardevolle
Natuurge
den,
(cultuur)landschappen binnen een straal van ongeveer
bossen en bie
pa
Brugse rand rken in de
tien kilometer van de historische stadskern.
In de publicaties ‘De Vesten Anders Bekeken’ (2005)
en ‘De Verborgen Geschiedenis van de Stadsparken’
(2007) konden we al kennismaken met de historische achtergrond en de architecturale en botanische kwaliteiten van de vestingen en de parken in
de Brugse binnenstad.
In ‘Brugge, natuurlijk …’ ronden de auteurs, Patrick
Cardinael en Brigitte Beernaert, een groen drieluik af, met het verhaal
achter de natuurgebieden, de bossen, en de parken en groene kernen in de
Brugse rand.
Je verneemt meer over de oorsprong en de waarden van enkele markante en waardevolle landschappen en natuurgebieden en er wordt gespeurd naar de wortels
en de bijzondere kenmerken van de stadsrandbossen. Dat ook het ontstaan van de
parken in de randgemeenten gelinkt kan worden aan een boeiende voorgeschiedenis, blijkt uit de beschrijving van vijftien parken of groene kernen.
Deze gids vult een leemte in de Bruggebibliotheek en kan een aanzet zijn om zelf op
ontdekking te gaan in het Brugse groen.

De Milieuraad van de Stad en Natuur
punt werken aan een beschermingsproject voor de gierzwaluw. Daarbij wil
men onder meer nagaan waar gierzwaluwen zich nestelen in de stad.

en parken in de Brugse rand

B

Brigitte Bee
rnaert
Patrick Car
dinael
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Info
‘Brugge, natuurlijk …’ kun je voor 5,50 euro kopen in de Brugse boekhandels, in de
Museumshops, bij In & Uit, en aan de balies van de Communicatie- en Groendienst.

Weet jij waar gierzwaluwen wonen, meld
dit dan via www.brugge.be, via de zoekfunctie met de term ‘gierzwaluw’, of via
www.mergus.be, van de Vogelwerkgroep
van Natuurpunt Noord-WestVlaanderen. Gebruik de knop ‘invoeren
broedgevallen zwaluwen’.
Je kunt je waarnemingen ook
doorgeven via e-mail aan hilde.de.nolf@
brugge.be of op t 050 329017.

Cursus composteren
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
IVBO in samenwerking met VLACO
(Vlaamse compostorganisatie) een
compostcursus.
De basiscursus composteren geeft
de deelnemers alle informatie over
thuiscomposteren in vaten en bakken
en basisinformatie over afvalarm tuinieren.
De cursus bestaat uit drie sessies:
Op donderdag 8 september 2011,
19.00 - 22.00 uur: theorie in IVBO,
Pathoekeweg 41, 8000 Brugge (parking
bezoekers/ personeel)
Op zaterdag 17 september 2011, 10.00
– 12.00 uur: bezoek aan De Feniks in
Avelgem. IVBO regelt het vervoer tussen Brugge en Avelgem (vertrek aan

Kinepolis Brugge om 8.30 uur, voorziene terugkomst omstreeks 13.00 uur).
Op zaterdag 24 september 2011, 9.00 –
12.00 uur: praktijk in het containerpark
van Zedelgem
Wie dat wil, kan na de compostcursus
aansluiten bij de Brugse compostmeesterwerking. Door een handje te
helpen en door enkele bijeenkomsten
bij te wonen, doe je al ervaring op.
Nadien krijg je de eigenlijke opleiding
compostmeester.
De cursus is gratis, maar inschrijven is
verplicht via t 050 45 63 74 (dienst communicatie IVBO) of via
communicatie@ivbo.be.
Let wel: het aantal deelnemers is beperkt.

Info
dienst leefmilieu, t 050 33 60 60,
leefmilieu@brugge.be
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LAAT FIETSENDIEVEN JE TANDEN ZIEN
‘Laat fietsendieven je tanden zien’ is de campagneslogan waarmee de Stad en politie de strijd aangaan tegen fietsdiefstal.
Slogans alleen volstaan natuurlijk niet en daarom werkten Stad en politie een plan van aanpak uit. De uitvoering ervan
gebeurt in nauwe samenwerking met de Mobiliteitscel, de Preventiedienst, de NMBS, de Lokale Politie, de Spoorwegpolitie
en het fietspunt. Hieronder staan de belangrijkste maatregelen.
Verbetering van de fietsstallingsinfrastructuur
Zowel aan het Station als in de binnenstad en de deelgemeenten worden heel
wat inspanningen geleverd voor de uitbreiding en de beveiliging van de stallingsinfrastructuur. Zo steeg het aantal
gewone fietsstallingen aan het Station
– met dank aan de NMBS –van 2.800
stallingen eind 2008 naar 4.550 anno
2011. Het aantal bewaakte fietsstallingen bleef er gelijk, maar ook daarvoor
bestaan uitbreidingsplannen. In de binnenstad en in de deelgemeenten steeg
het aantal stallingen eveneens, zij het
iets minder spectaculair. Onder het
Concertgebouw werd bovendien een
bewaakte fietsstalling voorzien en het
fietspunt verhuurt jaarlijks een 400-tal
fietsen aan studenten. Ook aan ’t Zand
komt binnenkort een ondergrondse
fietsstalling voor 160 fietsen.
Verhoogd toezicht op fietsdiefstalgevoelige plaatsen
Zowel politie als gemeenschapswachten houden fietsdiefstalgevoelige
plaatsen in het oog. Aan het Station
nemen medewerkers van het fietspunt
deze taak grotendeels over en sinds
het voorjaar van 2011 hangen er ook
camera’s in de fietsstallingen.
Aanzetten tot een goed sluitgedrag
Je fiets afsluiten is natuurlijk evident,
maar dat doe je best met een of meerdere degelijke sloten en indien mogelijk
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aan een vast voorwerp. Deze boodschap wordt op verschillende manieren
aan fietsers duidelijk gemaakt (via borden, fietshangers, flyers, sleutelhangers…). Daarnaast zet de Stad geregeld
acties op waarmee je een degelijk fietsslot kunt winnen.
Fietsen voorzien van een uniek merkteken
Jaarlijks markeren (graveren of labelen) de gemeenschapswachten en
de fietsgraveerdienst ongeveer 3.000
fietsen. Op die manier is ongeveer een
op vier fietsen in Brugge al gegraveerd.
Het markeren van je fiets is de meeste

geschikte manier om je fiets bij diefstal
snel terug te krijgen. Het maakt het de
politie en de Stad niet alleen mogelijk
om een gevonden fiets snel terug te
bezorgen op basis van het rijksregisternummer. Het stelt de politie ook in staat
om actief naar je fiets op zoek te gaan.
De ervaring leert immers dat korte,
actieve zoekacties resultaat opleveren.
Verhogen van het aangiftegedrag en
de ondersteuning van slachtoffers
Het is belangrijk om bij fietsdiefstal
aangifte te doen bij de Lokale Politie. Zo
kan de politie een beter zicht krijgen op
het fenomeen én kunnen inspanningen
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Zomermarkeeracties: locaties en data
Tijdens de zomermaanden vinden op de volgende data fietsmarkeeracties
plaats op de zaterdagmarkt. De markeerstand is telkens terug te vinden van
9.00 tot 12.00 uur op de vrije strook op het middenplein van 't Zand, aan de
kant van het Concertgebouw.
zaterdag 9 juli 2011, zaterdag 13 augustus 2011, zaterdag 27 augustus 2011
Fietsgraveerdienst:
Uiteraard kun je ook steeds terecht voor het graveren of labelen van jouw
fiets in de fietsgraveerdienst, Hooistraat 17, 8000 Brugge tijdens volgende
openingsuren:
- Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur
- Vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur
- eerste en derde zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur

gedaan worden om gevonden fietsen
terug aan de eigenaar te bezorgen. Uit
eigen bevragingen leren we dat slechts
42% van de slachtoffers, jonger dan 25
aangifte doet. Bij de +25-jarigen doet
ongeveer 65% aangifte. De hoofdreden
om geen aangifte te doen is dat men
denkt dat de fiets toch niet zal terug
gevonden worden. Dit is evenwel ongegrond. Jaarlijks worden ongeveer 1.500
fietsen door de Stad opgehaald. 13%
ervan kan aan de rechtmatige eigenaar
worden terugbezorgd. Het gaat hierbij
voornamelijk om mensen die aangifte
hebben gedaan en die hun fiets hebben
laten markeren. Voor niet gemarkeerde
fietsen brengt een koppelingsprogramma van de politie enige soelaas. Het
zoekt overeenstemmende kenmerken
tussen verdwenen fietsen waarvan aangifte werd gedaan en opgehaalde fietsen. Je kunt zelf ook een kijkje nemen
op www.gevondenfietsen.be.

Let op! Gauwdieven, Pick-Pockets!
Niets is zo heerlijk als een dagje shoppen of kuieren in Brugge. Geregeld moet
je hierbij je geldbeugel bovenhalen en weer opbergen. Schenk daarbij de nodige
aandacht aan het veilig wegstoppen.
Kan ik een gauwdief herkennen?
Het antwoord is kort: nee! Wel weten
we dat het vaak om minderjarige meisjes van buitenlandse afkomst gaat.
Recent is er veel melding van gauwdiefstal tijdens of na het aangesproken
worden voor een of andere petitie. Voor
diverse listen of technieken van gauwdieven zie ook www.langevingers.nl of
www.gauwdieven.be.
Hoe gauwdiefstal voorkomen?
Zorg steeds voor een gesloten handtas,
draag die steeds vooraan of stop je portefeuille bij voorkeur in een binnenzak
of buideltasje (die met een rits of knoop
wordt afgesloten). Vermijd portefeuilles

in een rugzak of in de achterzak van je
broek. Tot slot zijn gauwdieven over het
algemeen uit op contant geld. Weinig
geld op zak en betalen met je bankkaart is dan ook een goede optie.
Wat als je slachtoffer wordt?
Contacteer meteen Card-STOP (t 070
344 344) en doe aangifte bij de Lokale
Politie. Dit laatste heeft zeker zin omdat
gauwdieven zo snel mogelijk gestolen
portefeuilles weggooien om bewijsmateriaal te vermijden. Je portefeuille
wordt dan ook vaak snel terug gevonden, wat je heel wat administratieve
rompslomp kan besparen.

www.brugge.be

Optrekken vatten en vervolgen van
fietsendieven
Gerichte acties van de Lokale Politie
en de Spoorwegpolitie moeten ervoor
zorgen dat meer fietsendieven worden
betrapt.
Speel samen met Stad en politie jouw
rol in fietsdiefstalpreventie. Maak
gebruik van bovenstaande maatregelen
en suggesties en … laat fietsendieven
echt je tanden zien!.

Info
preventiedienst, preventie@brugge.be,
t 050 44 82 43

LET OP!
GAUWDIEVEN
PICK-POCKETS
stad brugge preventiedienst | blinde ezelstraat 1, b-8000 brugge | t 050 44 82 43
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Festiviteiten rond de
Vlaamse feestdag

Juli + augustus = een zomer lang
strandanimatie
Van zaterdag 2 juli tot en met zaterdag 27 augustus organiseert de Sportdienst, samen met de sportraad een hele
zomer strandanimatie op het Zeebrugse strand. Er zijn activiteiten voor kinderen onder en boven de twaalf jaar.
Ook dit jaar kun je elke dag van de zomer (behalve op zondag
en maandag) sporten op het strand. Van 10.30 tot 17.00 uur
zijn er sportactiviteiten, zoals beachvolley, voetbal, baseball…
Deelnemen is gratis, inschrijven is niet nodig. Bij regenweer
worden vervangende activiteiten binnen voorzien, zoals
papieren bloemen maken en knutselen.
Op donderdag 21 juli kunnen alle lopers hun sportieve hart
ophalen tijdens de jaarlijkse strandloop. Start om 18.00 uur:
jeugdloop van één kilometer voor kinderen tot 12 jaar (gratis).
Om 18.15 uur: drie kilometer voor alle recreanten (prijs: 2
euro); 18.45 uur: tien kilometer voor iedereen (prijs: 2 euro).
Inschrijven is de dag zelf mogelijk vanaf 17.00 uur ter hoogte
van het Badengebouw op het strand van Zeebrugge.

Sportkriebels
Bruggespraak valt tussen 4 en 7 juli in je bus.Op donderdag
7 juli 2011 organiseren de IGOS- sportdiensten samen met
de Provincie West-Vlaanderen en het BLOSO opnieuw de
Sportkriebels. Op het Klein Strand in Jabbeke kunnen jongeren vanaf acht jaar kennismaken met talloze sporten en
attracties.
Van 9.30 tot 15.30 uur kan iedereen zich uitleven in spectaculaire attracties: paintball, airtrack, muurklimmen, schietlapschieten en flesduiken, maar ook vele andere sporten zoals
panna-voetbal, basketbal, Afrikaanse dans, komen aan bod.
In totaal zijn er meer dan 40 activiteiten!
De deelnameprijs bedraagt 6 euro (voorverkoop) of 8 euro (de
dag zelf). Voor die prijs geniet je van een hele dag sport en
ontspanning (inclusief verzekering).

Info & inschrijvingen
koning leopold iii-laan 50, 8200 sint-andries (brugge),
t 050 72 70 00, sportdienst@brugge.be
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Op 9, 10 en 11 juli vinden de festiviteiten plaats rond de Vlaamse feestdag. Op zaterdag starten die met een
Breydel en De Coninckwandeling
en een optreden van de Romeo's.
Zondag is er de uitreiking van de
Goeiendagprijs, de Breydel en De
Coninck Bloemenhulde en het traditionele Volksbal met Bobby Setter.
Op maandag 11 juli sluit het gratis
muziekfestival BurgRock de feestelijkheden af.

Info
www.elfjuli.org, elfjulikomitee@skynet.be

MAfestival 2011
Van 5 tot 13 augustus dompelt
MAfestival Brugge je opnieuw onder in
de wereld van de Oude muziek. Onder
het thema ‘Testament – Lofzang op het
leven en de dood’, brengt MAfestival
Brugge een 35-tal concerten in Brugge
en Lissewege. Tijdens de internationale
wedstrijden voor traverso, viool, cello
en viola da gamba nemen getalenteerde professionele muzikanten het tegen
elkaar op. Steun ze tijdens de gratis
toegankelijke preselecties en de halve
finale in het Provinciaal Hof.

Info
www.MAfestival.be

26
27
Zorgeloos Zeebrugs
zonnekloppen
In juli en augustus kun je weer
terecht in Zeebrugge Bad voor ‘Zon,
Zee … Zorgeloos, een toegankelijk
strand voor iedereen’.
De Stad voorziet een wooncontainer
met een aangepast toilet en een
aangepaste douche voor mensen
met mobiliteitsbeperkingen. Die
container staat aan de voet van
het badengebouw, ter hoogte van
de trappen en de helling naar het
strand. Hij is dagelijks open van
10.30 tot 18.30 uur. Je vindt er gratis strandrolstoelen en een tiralo
(rolstoel om je tot aan de zee te
begeven). Werkstudenten en assistenten begeleiden je als je dit voor
je bezoek aanvraagt op
t 0472 90 08 46 of 0472 90 08 45.

Info
t 050 32 77 90, dienst.welzijn@brugge.be

Belgian Coast Greeters:
Vrijwilligers gezocht voor
nieuw project
Westtoer en de 10 kustgemeenten dus ook Zeebrugge- zijn binnen het
Europees project CAST op zoek naar
‘Belgian Coast Greeters’.
Greeters zijn vrijwilligers die onbezoldigd op een enthousiaste manier
hun liefde en trots voor hun stad
delen met bezoekers. Ze nemen
maximum 6 personen (geen groepen) mee op een wandeling door
hun stad en vertellen persoonlijke
verhalen. Ze tonen hen leuke plekjes, gezellige cafeetjes of restaurantjes, attracties...

Info
www.dekust.be.
Er zijn ook vrijblijvende infosessies,
waarvoor je je kunt inschrijven bij
Sara Vandamme, Projectmanager
Belgian Coast Greeters, sara.vandamme@westtoer.be, t 050 30 55 22
– 0485 10 66 23

Provincie biedt
vernieuwd online
lespakket en praktijk
lessen over gevaren van
dode hoek aan
Het provinciebestuur van WestVlaanderen voert al jaren een preventiecampagne over de gevaren
van de dode hoek bij vrachtwagens.
Nieuw in het provinciale aanbod is
het gratis lespakket op www.letopvoordedodehoek.be voor leerlingen
van de derde graad van het basisonderwijs.

Info
provincie west-vlaanderen, mobiliteit
en weginfrastructuur, abdijbekestraat
9, 8200 sint-andries - t 050 40 34 37,
an.paepe@west-vlaanderen.be,
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit en
www.letopvoordedodehoek.be

Antwoord vorige wedstrijdvraag: de afkorting GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. De dienst Pers en Publicaties
kreeg heel wat inzendingen binnen en bezorgde de winnaars ondertussen een hangmat.
Nieuwe vraag: welke radiozender zal de hele zomervakantie live uitzenden vanop de Zeedijk in Zeebrugge?
Te winnen: 5 waardebonnen (30 euro) voor een zomerse aankoop bij een van de Brugse filialen van Fun.
Mail vóór 31 juli 2011 het juiste antwoord naar persdienst@brugge.be of stuur je antwoord naar de dienst Pers en Publicaties,
Burg 12, 8000 Brugge. Vermeld 'Wedstrijd Bruggespraak meinummer 2011', naam, adres en telefoonnummer.

ANTWOORD _________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres _ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

meldingskaart

Telefoon_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Meldingen van klachten

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Naam ________________________________________________________________________________________
Adres _ _______________________________________________________________________________________
Telefoon _____________________________________________________________________________________
Datum melding ____________________________________________________________________________
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatiedienst,
Burg 11, 8000 Brugge. Naamloze kaarten worden
niet behandeld.

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 050 44 85 85
(verzakking, losliggende tegels,…)
Milieufoon 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten,…)
Meldpunt 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 Pers en Publicaties contacteren op t 050 44 81 00, f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 12, 8000 Brugge.

3 erfgoed

i n h o u d

Kant in brugge

4 toerisme

toerisme brugge en concertgebouw klaar voor 2011-2012
badengebouw in een nieuw kleedje

5 mnm en toerisme brugge nodigen uit
6 cultuur
klinkers 2011

	evenementen

zomerevenementen in brugge

8 cultuurcentrum

dansen in brugge, vroeger en nu

9 noord-zuiddienst

nieuw subsidiereglement 'noord-zuid sensibilisatie'

10 musea

bruggemuseum – Gentpoort: niet alle ridders zitten op een paard

11 vrijwilligerscentrale
diversiteit

projectsubsidies voor integratie en diversiteit

12 dossier
15
16

evaluatie van het mobiliteitsplan
avondlijnen
gratis probeertickets de lijn
autoloze zondag
brugge bereikbaar
cambio autodelen: makkelijk, goedkoop en milieubewust
hernieuwen bewonersvignetten
brugge, steeds meer fietsstad

17
18 wijken in de kijker
19

20

21

brugse zomercheques doen buurten opnieuw bruisen
beluchten van bodem rond bomen in de binnenstad
gulden kamer krijgt nieuw fiets- en wandelpad
herinrichting gandhiplein
speelplezier in de freinetschool de tandem
nieuw speelplein in de tulpenstraat
omgevingsaanleg kinderopvang 't ravotterke in assebroek vernieuwd
omgevingsaanleg jeugdlokaal steenbrugge in assebroek
aanleg patiotuin de biekorf
de strandbibliotheek
film op het strand 2011
cirque plus bestaat 5 jaar
lichtfeest lissewege
nieuwe verkeersafwikkeling op nieuwe scheepsdalebrug
wijk up doet zeebrugge en sint-jozef bruisen
data van de pannatour en locaties

22 jeugd

de speelstraat: een zomer lang spelen
tapas tovert erop los
best of the west bbq sessions

leefmilieu

energiejacht

23 cursus composteren
23 groen

brugge, natuurlijk … natuurgebieden, bossen en parken in de brugse rand
gierzwaluw gezien?

24 preventie

laat fietsendieven je tanden zien

25 let op! gauwdieven, pick-pockets!
26 sport

juli + augustus = een zomer lang strandanimatie
sportkriebels

kort geknipt
27

R

ec

er

27

y cle d Pa p

festiviteiten rond de vlaamse feestdag
mafestival 2011
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Op woensdag 7 september starten opnieuw de Trefpuntuitzendingen
over Brugge op Focus/WTV.

UITGAVE Johan Coens, stadssecretaris
FOTOGRAFIE Jurgen Rogiers, Johan Jacobs, Patrick Tourneboeuf, Liberto Peiró, Die Hoffotografen,
Stadsarchief Brugge en Cel Fotografie Stad Brugge
VORMGEVING Graphic Design die Keure
DRUK die Keure
REDACTIE Redactieraad Bruggespraak
HOOFDREDACTIE Dienst Pers en Publicaties

Veel kijkplezier op de regionale zender of via www.brugge.be
(klikken op de banner Trefpuntuitzendingen)

Je infoblad staat ook op www.brugge.be
Wil je ook graag aan de Stad werken? Raadpleeg de vacatures op www.brugge.be.

Deze brochure werd gedrukt op gestreken, 100% gerecycleerd milieuvriendelijk papier.

