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Jaargang 12 Juni 2012

Dossier: Zeebrugge in het nieuw

Sociaal Huis is verhuisd
Goede punten voor de dienst Ombudsman
De Garve in Sint-Jozef is open
Cultuurcentrum Brugge heeft nieuw programma

<

beste bruggeling

Dames en heren,
De zomervakantie is gestart, maar laat mij toe even terug te blikken
op een mooi initiatief tijdens het voorbije academiejaar. Eind februari
2012 werd een fotowedstrijd gelanceerd voor Brugse studenten. Onze
stad door de ogen van onze jongeren, een plezant concept dat veel
bijval kende. Er waren 80 inzendingen en u ziet de winnende foto van
Elisabeth Hagymasi, studente aan KHBO, nog eens naast dit voorwoord
afgebeeld. Het aantal Brugse hogeschoolstudenten stijgt trouwens elk
jaar. Afgelopen schooljaar schreven een recordaantal studenten zich
in aan één van onze twee Brugse hogescholen. Een realiteit waar we
graag op inspelen. De vele jongeren die in onze stad studeren, blijven
hier immers vaak wonen en verzekeren de toekomst van Brugge. Moet
u nog een studiekeuze maken, informeer dan zeker bij één van onze
Brugse hogescholen. Hun aanbod is kwaliteitsvol en gevarieerd.
Brugge werd de afgelopen tijd erg vaak ‘gekiekt’. Het fotoproject
‘KiekJe Brugge’ in mei en juni op de Burg kende heel wat kijklustigen.
Wilt u één van de foto’s op groot formaat winnen, doe dan mee met de
Bruggespraakwedstrijd. Wie weet, prijkt één van de beelden binnenkort
aan uw muur.
Ook van het project ‘Cycle Chic’ vindt u hiernaast een leuk beeld.
Dit project in samenwerking met de Fietsersbond brengt Brugge
Fietsstad uitstekend in beeld. Wie poseerde in mei en juni in de Cycle
Chic fotostudio in de stad, maakt kans om deel uit te maken van de
openluchttentoonstelling in september. Een must see!
Onze fotoprojecten brachten keer op keer de vele gezichten van onze
stad in beeld. Een facet waar u in dit nummer en eigenlijk de hele
zomer niet naast kunt, is ons Zeebrugse strand. Het strand zit vandaag
in een nieuw kleedje met een gloednieuw, opvallend badengebouw,
een nieuw speelplein voor onze kinderen en jongeren, terrassen op
het strand en een ruim sportstrand met zelfs vijf fitnesstoestellen.
Investeringen die een absolute meerwaarde betekenen voor onze
badgemeente.
Zomeren kan u in Zeebrugge, maar uiteraard zijn er tal van zomerse
evenementen die de hele stad kleuren: het circusfestival Cirque
Plus, Klinkers met als afsluiter het onovertroffen Benenwerk, de
vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet, …
Surf naar www.brugge.be (evenementen) voor de volledige agenda.
Ik wens u alvast twee fijne vakantiemaanden!

Patrick MOENAERT,
Burgemeester van Brugge
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KLINKERS 2012 - 27.07 t.e.m. 11.08
Van 27 juli tot en met 28 augustus injecteert het stadsfestival Klinkers de Brugse zomer opnieuw met een stevige
én verrassende brok cultuur en muziek. Een feestelijk en
avontuurlijk parcours in de Brugse binnenstad, dat je grotendeels gratis kunt verkennen.
Het Stadhuis vormt het decor voor de gratis
BURGCONCERTEN. We openen feestelijk met Babylon
Circus (27.07). Onder meer The Scabs (3.08), Lady Linn
(28.07) en Marco Z (3.08) zorgen voor een vaderlandse
inbreng. José James brengt zijn interpretatie van the future sound of jazz (4.08). In het kader van de Ethias Sessions
staat voor elk van deze concerten een veelbelovende, te
ontdekken band geprogrammeerd.
KLINKERS INTIEM brengt op het binnenplein van
Gruuthuse twee atmosferische concerten die wortelen
binnen grote muzikale tradities: de Belgische première
van 'My Sweet Canary', een eerbetoon aan de rebetiko
diva Róza Eskenázi (1.08) en flamencodanser Manuel
Linan met speciale gast Belen Maya (2.08). Daarnaast zijn
er twee concerten gepland met acts die een heel eigen
parcours bewandelen binnen het rockwereldje: de flamboyante Dubliner Gavin Friday(8.08) en de Amerikaanse
cultband Spain (9.08).
Het Astridpark vormt de stemmige locatie voor de derde
editie van VAMA VECHE (1 t.em. 7.08). Het Entrepot presenteert er vanaf 14.00 uur een uitdagend aanbod aan concerten, performances, spoken word en film. Met concerten
van o.a. Flying Horseman, Liesa Van der Aa, Dans Dans,
BRNS, Ynoji, Zinger, Float Fall …
Tussen het groen van het Astridpark presenteert Cinéma
Lumière ook dit jaar twee avonden OPENLUCHTBIOSCOOP
(30.07 en 31.07). Een ervan spitst zich toe op de Japanse
manga-anime met de projectie van ‘Howls’ Moving Castle’
van regisseur Hayao Miyazaki.

Nog in het Astridpark tekent Brugge Plus met KLINKERS
FOR KIDS (5.08) voor een goed gevulde familiedag met o.a.
’t Schoon Vertier.
Onder de noemer KLINKERS COMEDY presenteert
Comedyshows.be zes voorstellingen van o.a. Kamagurka
(28.07), Wim Helsen (3, 4 en 5.08) en Bart Cannaerts
(11.08) én een Brugse comedy avond (10.08).
KLINKENDE KROEGEN Op 8, 9 en 10 augustus kun je
opnieuw genieten van unieke optredens in en rond Brugse
kroegen. Klinkend kroegenplezier is gegarandeerd in en
rond 21 stemmige cafélocaties tussen 20.00 en 24.00 uur.
Er zijn optredens van onder meer After Eight, Flatcat, The
Rhumba Kings, Buscemi, Vienna, Hideaway …
Klinkend kroegplezier gegarandeerd met concerten in of
rond meer dan twintig stemmige cafélocaties.

BENENWERK
Ballroom Brugeoise (11.08)
De binnenstad van Brugge als zowat de grootste
gratis dansvloer van Vlaanderen. Op elf verschillende podia worden de meest uiteenlopende dansstijlen
gepresenteerd: elektro, nu-jazz, lindy hop, jive, cumbia, salsa, tango, muzette, … Met optredens van o.a.
Discobar Galaxie (b), Gilles Peterson (uk), Lefto (b),
Brassroots (uk), Manteca (uk), Radio Modern (b) en
The Stargazers (uk).
De mooiste avond van Brugge wordt opnieuw op
gang getrokken met een zumba-initiatie op de Burg!

KLINKERS is een realisatie van Cactus
Muziekcentrum in opdracht van de Stad Brugge.
Alle info op www.klinkers-brugge.be
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Geen zomer zonder
Cirque Plus
Op 14, 15 en 16 juli wordt de site van Het Entrepot
opnieuw omgetoverd tot een heus circusdorp.
Geniet drie dagen lang van circus en straattheater
van de bovenste plank. Zowel binnen- als buitenlandse artiesten komen aan bod. De voorstellingen
zijn spannend, grappig, soms poëtisch, af en toe
romantisch, maar in elk geval gratis en geschikt
voor groot en klein.

Uitwijken juli 'Cirque Plus op tournee'
Vijf dagen voor het circusfestival Cirque Plus trekt het Spaanse gezelschap
Circ Pànic" met de voorstelling ‘l'home que perdía els botons’ door vijf Brugse
wijken. In deze voorstelling staan een man en een hoge mast centraal. De
mast kan zowel horizontaal als verticaal bewegen. Meer is er niet nodig om 40
minuten geboeid te kijken naar deze poëtische en acrobatische voorstelling. De
voorstelling is gratis.

Lichtfeest in
Lissewege
Het karaktervolle witte dorp
Lissewege wordt op 17 en 18 augustus 2012 overspoeld door lichtjes,
vuur en sfeervolle muziek. Vanaf
21.00 uur kun je het dorp verkennen
langsheen een poëtisch parcours.

Waar en wanneer?

Info

Info

www.bruggeplus.be of bij in&uit

www.cirqueplus.be

ma 9 juli om 19.00 uur : Sint-Donaaspark, Zeebrugge
di 10 juli om 19.00 uur: aan de kerk in de Arendstraat, Koolkerke
wo 11 juli om 19.00 uur: Pastoor Verhaegheplein, Ver-Assebroek
do 12 juli om 19.00 uur: Grasveld Sint-Godelieve, Sint-Michiels
vr 13 juli om 19.00 uur: Speelplein Hermitage - Oude Sint-Annadreef, Sint-Andries

Overzicht traditionele zomerevenementen
Tijdens de zomermaanden bruist Brugge nog meer dan anders. Van juni tot september 2012 vinden opnieuw
een aantal grote evenementen plaats. Omdat we Brugge dan leefbaar willen houden voor iedereen, vind je
hier alle data waarop onze stad aan het feesten gaat.
Festival

Organisator

Wat

Wanneer

Waar

Cactus Festival

Muziekcentrum Cactus

Concerten

vrij- 6, zat- 7 en zon- 8 juli

Minnewaterpark en Bargeplein
Burg

Vlaamse
Feestdag

Elf Julicomité

Concerten

maan- 9, dins- 10
en woensdag 11 juli

Brugse Tripel
dagen

Comitee voor Initiatief

Concerten

donder-19, vrij- 20
en zaterdag 21 juli

Markt

Klinkers

Stad Brugge

Concerten

vrij- 27, zaterdag 28 juli

Burg

Stad Brugge

Film

maand- 30 en dinsdag 31 juli

Koningin Astridpark

Klinkers
Intiem

Stad Brugge

Concerten

woens- 1, donder- 2,
woens- 8 en donderdag 9 aug.

Gruuthuuse

Klinkers

Stad Brugge

Concerten

vrij- 3, zaterdag 4 aug.

Burg

Klinkers
for Kids

Stad Brugge

Concerten

zondag 5 aug.

Koningin Astridpark

Klinkende
Kroegen

Stad Brugge

Concerten

woens- 8, donder- 9 en
vrijdag 10 aug.

Diverse locaties

Benenwerk

Stad Brugge

Concerten

zaterdag 11 aug.

Markt, Burg, Vismarkt, Koningin
Astridpark,Kraanplein …

Vama Veche

Entrepot

Concerten

maan- 30 en dins- 31 juli, maan- 30,
dins- 31 juli, woens- 1, donder- 2,
vrij- 3 en zaterdag 4 aug.

Koningin Astridpark

Polé Polé

VZW Arriba !

Festival met optredens

vrij- 3, zater- 4 en zondag 5 aug.

Evenementenplateau
Zeebrugge

Bruggespraak
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Het Sociaal
Huis
Het Sociaal Huis vind je sinds 25 juni op een nieuwe
locatie: Hoogstraat 9, 8000 Brugge. Ook vanuit deze
nieuwe uitvalsbasis wil het Sociaal Huis meer zijn dan
een algemeen informatiepunt. Het nieuwe Sociaal
Huis zal een verzamelnaam zijn voor:
Het loket voor personen met een beperking
Iedereen die vragen heeft rond tegemoetkomingen,
hulp, activiteiten … voor personen met een beperking
kan er terecht. De dienst Welzijn van de Stad zal
vanaf nu ook – net zoals de dienst Bevolking - kunnen
helpen bij het aanvragen van de inkomensvervangende
tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Daarnaast
komt de sociale dienst van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid (personen met een handicap) iedere
eerste en derde vrijdag van de maand (van 9.30 tot 12.00
uur) naar het Sociaal Huis. Vanaf nu is het ook mogelijk
om de aanvraagformulieren FOD sociale zekerheid op
te vragen in het Sociaal Huis.
Het seniorenloket
Je vindt in het Sociaal Huis informatie rond de dienstverlening voor senioren, zowel vanuit de Stad, het
OCMW of als van andere organisaties. Voor meer info
over onder meer de lentewandelingen, de mantelzorgpremie of maaltijden aan huis kun je terecht aan het
seniorenloket.
Het woonloket
Betaalbare huisvesting is geen evidentie. Een meldpunt
voor mensen die informatie willen over sociale woningen, sociale leningen … is geen overbodige luxe.
Het energieloket
De energiefactuur vraagt vaak een forse hap uit het
budget. Via de vereniging de Schakelaar zet het OCMW

heel wat middelen in op de ondersteuning van energiebesparing met specifieke aandacht voor kwetsbare
groepen.
Het loket kinderopvang
Dit is een nieuwe dienst binnen het Sociaal Huis die
wordt opgezet in samenwerking met alle instanties die
kinderopvang aanbieden. Je vindt er op efficiënte wijze
allerhande informatie rond kinderopvang in Brugge.
De opvoedingswinkel.
Ben je ouder of grootouder, heb
je een traditioneel gezin, een eenoudergezin of een nieuw samengesteld gezin? Het
maakt allemaal niets uit, want iedereen is welkom in de
Opvoedingswinkel!
Je kunt er terecht voor gericht advies of praktische tips.
In de opvoedingsbibliotheek vind je folders, brochures
en boeken over opvoeden. Je kunt ze ter plekke lezen in
de zithoek, maar je mag ze ook uitlenen.
Dienstverlening van het OCMW en andere
Je kunt ook in het Sociaal Huis
terecht met al je vragen over de
dienstverlening van het OCMW.
Daarnaast organiseren ook andere
diensten vaak zitdagen in het Sociaal
Huis. Zo komt de dienst studietoelagen van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en
vorming ouders jaarlijks helpen bij het invullen van de
aanvraagformulieren.

Info
sociaal huis brugge, hoogstraat 9, 8000 brugge,
t 050 32 77 70, info@sociaalhuis-brugge.be,
www.sociaalhuis-brugge.be

Preventie <

sociaal <

Eten in het donker
Op zondag 7 oktober organiseert de Stad, samen met
Blindenzorg Licht en Liefde, 'Eten in het donker'. Wie
eens wil ondervinden hoe 'anders' mensen met een
visuele handicap het dagelijkse leven ervaren, kan
dan komen dineren in de voor de gelegenheid volledig
verduisterde zaal Biekorf, Sint-Jakobsstraat 20, 8000
Brugge.
'Eten in het donker' kost 20 euro per persoon. Daarvoor
krijg je een aperitief met wachtbordje, een hoofdgerecht,
een dessert, koffie en een muzikaal intermezzo van
Little Cajun Moon. De dranken tijdens de maaltijd zijn
niet inbegrepen. Het evenement start stipt om 12.00 uur.
Na reservatie stort je het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer die je per brief, per mail of telefonisch
wordt bezorgd. Betalen kan tot en met 20 september.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Info
dienst welzijn, hoogstraat 9, 8000 brugge,
t 050 32 77 96

Infosessie rond de intieme
gezondheid van de Bruggeling
De vzw PSA-Vlaanderen organiseert, samen met de
dienst Welzijn, Cultuurcentrum Brugge en de dienst
Welzijn van de Provincie West-Vlaanderen op vrijdag
14 september 2012 om 20.00 uur en op zaterdag 15 september 2012 om 15.00 en 20.00 uur drie voordrachten
over prostaatlijden, incontinentie en erectiestoornissen.
Deze identieke, gratis informatieve voordrachten van
de Brugse urologen Dr. Peter Van Oyen en Dr. Jo Ampe,
worden gecombineerd met humoristische en taboedoorbrekende sketches van het Brugs Variététheater.
De voorstellingen vinden plaats in de Stadsschouwburg.
Rekening houdend met het succes van de vorige
campagnes (Pietje Putje Bloot en Pietje Putje
Droge) en het beperkt aantal plaatsen, is inschrijven verplicht. Dat kan via 050 44 30 60 (bespreekbureau Stadsschouwburg) of via In&Uit (in het
Concertgebouw).

Bruggespraak

Rij ook in
de zomer
alcoholvrij
De zomer staat ook voor volle terrasjes, zonovergoten
festivals en barbecues met de bijhorende glaasjes alcohol. Op zich geen probleem, maar wie onder invloed de
auto instapt, neemt grote risico’s. Je kunt zelf slachtoffer worden van een zwaar verkeersongeval of iemand
anders levensgevaarlijk verwonden.
Daarom schenken de Stad en de Lokale Politie sinds
enkele jaren ook in de zomerperiode bijkomende aandacht aan de gevaarlijke combinatie alcohol en verkeer.
Ze werken daarvoor samen met het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de organisatie achter
de BOB-campagnes.
Ze werkten een nieuwe educatieve sensibiliseringstool
uit, de BOB-display. De geïnteresseerde testpersoon
legt een ademanalyse af en geeft het resultaat in een
computer in. Is de test negatief, dan gaan de grote letters B groen oplichten. Is de test positief, dan gaan ze
rood oplichten. In dat geval krijgt de testpersoon te zien
hoe lang hij of zij nog moet wachten alvorens de wagen
opnieuw veilig te mogen besturen. Alle info wordt daarna afgedrukt op een klein kaartje dat de proefpersonen
meekrijgen.
Deze interactieve stand staat op 11 augustus op de
Burg tijdens Benenwerk. Er wordt ook een mobiele
versie voorzien met iPads, zodat de mensen die de test
afnemen, zich gemakkelijk tussen het uitgaanspubliek
begeven. In de drukke uitgaansbuurt zullen de +cafés
deze campagne ondersteunen.
Wie niet horen wil, moet voelen. De politie treedt ook
repressief op en zal het nodige doen om dronken chauffeurs van de weg te houden.

Info
preventiedienst, t 050 44 82 43
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Zonder zorgen
op reis

Wees waakzaam voor gauwdieven
De koopjesperiode zorgt weer voor drukke winkelstraten. Gezellig, maar ook de gelegenheid bij uitstek voor
gauwdieven om toe te slaan. Daarom de volgende tips:
- Sluit altijd je handtas.
- Stop je portefeuille niet in je rugzak of in de achterzak
van je broek.
- Draag niet te veel geld op zak en betaal met je bankkaart.
- Zet bij het passen je handtas niet gewoon naast je op
de bank of laat je handtas niet achter in het kleedhokje.
Ben je toch slachtoffer geworden van gauwdieven?
Contacteer dan meteen Card-STOP, t 070 344 344 en
doe aangifte bij de politie.

Info
www.langevingers.nl of www.gauwdieven.be

Maak de kans op een inbraak
een stuk kleiner met deze
eenvoudige tips:
- Sluit ramen en deuren goed.
- Creëer een bewoonde indruk.
Laat de brievenbus leeghalen
en de rolluiken of overgordijnen regelmatig openen
en sluiten.
- Beperk overdadig struikgewas
rondom je woning.
- Berg werkmateriaal dat bruikbaar is voor inbrekers
goed op en leg ladders stevig vast.
- Laat geen geld en waardevolle goederen rondslingeren. Laat goederen merken en hou serienummers en
foto’s ervan goed bij.
Doe online aangifte van je afwezigheid via www.epol.be
of loop eens binnen in het dichtstbijzijnde district.
Je kunt ook zelf investeren in beveiliging. Voor de plaatsing van veiligheidssloten en beveiligingssystemen voor
deuren, ramen en andere gevelopeningen kun je genieten van een belastingsvermindering gelijk aan 50% van
de werkelijk gedane uitgaven, met een maximum van
730 euro voor het inkomstenjaar 2012 (aangifte 2013).

Info
in de folder van de preventiedienst. bestel die gratis
via onderstaande gegevens of download hem via
onderstaande website. preventiedienst, diefstalpreventie, l. coiseaukaai 2, 8000 brugge, t 050 44 88 86,
preventie.politie@brugge.be, www.brugge.be/preventie.

Extra aandacht voor zwerfvuil
in zomerse parken en op pleinen
Tijdens de zomerperiode worden de Brugse parken en (speel)
pleinen heel intens gebruikt. Al deze plaatsen zijn voorzien
van de nodige vuilnisbakken, maar toch gebruikt niet iedereen die even goed. Daarom zet de Stad van 1 juli tot 15 september zes werkstudenten in om de parken en speelpleinen
in de randgemeenten wekelijks schoon te maken. Ook
de strandwijk in Zeebrugge krijgt extra aandacht.
Voor het net houden van parken en pleinen in de
binnenstad wordt een beroep gedaan op mensen
die werken binnen een sociaal economie
project. Niettemin rekent de Stad
vooral op de parkgebruiker
om de stad proper te
houden. De slogan
luidt immers: ‘Wij
houden Brugge
proper, u toch
ook!'

GROEN EN <
LEEFMILIEU

Strijd mee tegen kanker:

ook jouw taxussnoeisel kan de hoop vergroten
Breng je taxussnoeisel nog tot 31 augustus 2012 gratis
naar het containerpark. Zo lever je de levensreddende
grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en
bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding.
Vijftig procent van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge naalden van
Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen
kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter
lang, levert de nodige grondstof voor de behandeling van
één kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die mensen
kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten.

KIDZlab in
Natuurcentrum Beisbroek
Elke woensdag in juli en augustus kunnen jongeren
tussen 8 en 12 jaar op speurtocht in het KIDZlab. Je
gaat eerst in het bos speuren naar diertjes: een echte
ontdekkingstocht met loepenpotjes, vergrootglazen en
netjes. Terug in het kidzlabo trek je een labojas aan en
ga je als 'professor Weetal' of 'professor Wijsneus' aan
de slag en onderzoekt de details van planten en dieren.

Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn,
zoniet is het onbruikbaar voor verwerking. Enkel het
éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig
is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Gebruik
een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen.
Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen,
is waardeloos. Je kunt het snoeisel los of in eigen zakken
naar het containerpark brengen.

Info
www.vergrootdehoop.be

Ga op Energiejacht!
Dit jaar namen 49 inwoners deel
aan de Energiejacht, een initiatief
van Bond Beter Leefmilieu. De
deelnemers gingen de weddenschap aan om tussen 1 december
2011 en 31 maart 2012 zoveel
mogelijk te besparen op hun energiefactuur.
In Vlaanderen tekenden 5.800 personen in op de energiejacht. In de Provincie West-Vlaanderen gingen meer
dan 500 gezinnen in 18 gemeenten de uitdaging aan. In
december 2011 werden in Brugge zes energiegroepen
opgestart: twee via de energiemeesters van het OCMW
en vier via vrijwillige energiemeesters die elk een groep
oprichtten: Rubenslaan, Brugge Centrum, Samen
Groen, energiegroep St.-Kruis.
De gezinnen noteerden wekelijks de meterstanden,
letten op hun energieverbruik en pasten eenvoudige tips
toe, zoals energiezuinig koken en wassen, spaarlampen
installeren, sluipverbruik in de gaten houden…
Niet iedereen haalde de eindstreep, maar zij die dat wel
deden, behaalden schitterende resultaten.

Info
elke woensdag in juli en augustus, van 13.30 tot 16.00 uur
deelname is gratis (maximum 15 kinderen), start aan het
kasteel beisbroek, zeeweg 96 - 8200 sint andries, vooraf
inschrijven is een must via natuur@brugge.be,
t 050 39 09 75 (namiddag 14.00 tot 17.00 uur)
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De totale besparing in Brugge (energiegroepen én individuele deelnemers) bedraagt iets meer dan 17%
(20% op gasverbruik en 6% op elektriciteit)! De
Energievreters behoren met een besparing van 22%
tot de top 5 in West-Vlaanderen.
Op de website www.energiejacht.be kun je nog steeds
je meterstanden invullen, zodat je een handig overzicht
hebt van je energieverbruik en indien nodig, maatregelen kunt nemen om energie te besparen.
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Ombudsman Marc Carlier (midden) en zijn twee medewerkers Edwin Vermeulen (l) en Nancy Brendonck (r)

Goede punten voor de dienst Ombudsman
De dienst Ombudsman van de Stad Brugge liet in 2011
een klantentevredenheidsonderzoek uitvoeren door een
team van het Centrum voor Lokale Politiek van de Ugent
(Prof.Dr. Herwig Reynaert). “Uit het onderzoek blijkt dat
onze klanten zeer tevreden zijn over onze service, maar
dat wij nog altijd te weinig bekend zijn.”, zegt ombudsman Marc Carlier. Een kleine 500 klanten die in 2009 en
2010 bij de dienst Ombudsman klacht indienden over
de Brugse stadsadministratie, het OCMW of de Lokale
Politie, werden aangeschreven. Bijna driehonderd van
hen vulden de postenquête in, ruim genoeg om de onderzoekers sterke conclusies te laten trekken.
BRUGGESPRAAK Waarom liet u een tevredenheidsonderzoek uitvoeren?
MARC CARLIER De dienst Ombudsman bestaat bijna vijftien jaar. De tijd was rijp om de werking van onze eigen
dienst door te lichten om te zien of we konden bijsturen.
BRUGGESPRAAK Hoe gingen de onderzoekers te werk?
M. CARLIER Het originele is dat zij de normen die wij zelf
gebruiken om klachten over de stadsdiensten te beoordelen, op onze eigen service hebben toegepast. Iedereen
gelijk voor de wet!
BRUGGESPRAAK Wat kwam eruit?
M. CARLIER We krijgen 8,1 op 10 voor toegankelijkheid en
bereikbaarheid, zowel persoonlijk als telefonisch of per
e-mail. De klanten appreciëren ook dat we bij het eerste
contact duidelijk uitleggen wat we doen. Op die manier
ontstaan geen onrealistische verwachtingen.
Ook over het verloop van de klachtenprocedure blijken de
klanten tevreden. Zij bedachten ons met een score van 7,7
op 10. Zij dichten ons expertise en vakbekwaamheid toe,
schatten onze communicatie via brieven en gesprekken
hoog in en zijn te spreken over de informatieverstrekking
over hun klachtdossier, zowel spontaan als wanneer ze er
zelf om vroegen. Fijn is ook dat driekwart overtuigd is van
de onpartijdigheid van de dienst Ombudsman.
De tevredenheid over de afhandelingstermijn van de klacht
lag iets lager. Tien procent van de klanten reageerde dat
hun klacht nog niet opgelost was. Dat verraste ons omdat
al onze dossiers van 2009 en 2010 al lang afgesloten waren
op het moment dat de enquête eind 2011 werd afgenomen. De onderzoekers wijten dit aan het feit dat de dienst
Ombudsman afhankelijk is van de diensten voor de concrete uitvoering van de bemiddelde oplossingen. Bepaalde

problemen kunnen ook terugkeren of zijn sowieso moeilijk
of niet oplosbaar.
BRUGGESPRAAK Zijn de klanten tevreden over de uitkomst
van hun dossier?
M. CARLIER We halen 6,7 op 10 wat volgens de onderzoekers een goed resultaat is, zeker omdat de klanten
gepolariseerd gereageerd hebben. Aan de ene kant is een
kleine tien procent heel ontevreden over de manier waarop
wij hun klacht afhandelden. Aan de andere kant is tachtig
procent tevreden tot zeer tevreden waarbij één op vijf ons
zelfs tien op tien geeft. Een hart onder de riem is dat meer
dan 85 procent van de klanten ervan overtuigd is dat zij
gehoor zullen vinden bij de dienst Ombudsman als zij er
een probleem aankaarten. Twee derde is het eens met de
stelling dat de dienst Ombudsman de kloof tussen burger
en overheid mee helpt dichten.
BRUGGESPRAAK Welke klanten bereikt de dienst
Ombudsman?
M. CARLIER Daar staan we nog voor een uitdaging. We
bereiken vooral een ouder, gepensioneerd en hoger opgeleid publiek. Onze klanten zijn in hoofdzaak bedienden,
zelfstandigen en ambtenaren. Daar is niets mis mee, maar
het zou goed zijn mochten ook arbeiders, allochtonen en
mensen die lager op de sociale ladder staan, vlotter de weg
naar de dienst Ombudsman vinden op het moment dat zij
een hardnekkig probleem met de Stad zouden ondervinden.
Algemeen kan onze bekendheid sowieso beter. Slechts een
kwart van onze klanten had al van de dienst Ombudsman
gehoord voor zij klacht indienden. Dat is te weinig. Ze hadden hun kennis vooral opgedaan via Bruggespraak.
BRUGGESPRAAK Welke mogelijkheden zijn er om de dienst
beter bekend te maken?
M. CARLIER We mikken op voordrachten voor de doelgroepen die we minder bereiken. Daarvoor zullen we organisaties die met deze doelgroepen werken, actief contacteren.
We willen onze klanten nog beter inlichten over wat er met
onze aanbevelingen is gebeurd, wat de mond-aan-mond
reclame moet versterken. Mogelijk flyeren we opnieuw op
een zomerkermis, zoals we vroeger nog hebben gedaan.
Je kunt een samenvatting en de volledige versie
van het tevredenheidsonderzoek over de dienst
Ombudsman van de Stad Brugge nalezen op
www.brugge.be/ombudsman.

<
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Cathemgoed …
een nieuwe plek
voor Dudzele!

Cathemgoed. De naam zegt je hoogst waarschijnlijk
niets ... Als we vertellen dat Cathemgoed binnenkort
de achtertuin van de inwoners van Dudzele wordt?
Geen zorgen, je hebt (nog) niets gemist. Bruggespraak
licht de plannen graag even toe.
Cathemgoed is de naam van het gebied tussen de
havenweg en het centrum van Dudzele. In het kader
van de uitbreiding van de haven en de aanleg van de
A11-autoweg, besliste de Vlaamse overheid om Dudzele
visueel ‘af te schermen’ van de haven. Cathemgoed
moet hiervoor zorgen.
Landbouw blijft mogelijk
Luc Schramme, bestuurslid Landelijke Gilde
Dudzele: “Cathemgoed is ongeveer 30 hectaren groot. Landbouwers hebben al altijd
gezorgd voor dit landschap en we willen dit
ook in de toekomst doen. Wij zijn geen vragende partij voor het goed, maar we kunnen er ons
misschien wel naar schikken. In samenspraak met
eigenaars en gebruikers krijgen 10 hectaren een nieuwe
functie. Landbouwers die dit willen kunnen grond ruilen
tegen andere percelen in de omgeving.”
Vanwaar de naam?
Karel Danneels, Heemkring Dudzele:
“Met de Heemkring hebben we gezocht
naar een naam voor het gebied. We doken
de geschiedenis in en al snel viel ons
oog op het toponiem ‘Cathem’. Over de
‘Cathemhoeve’ wordt al geschreven in 1260!
Verder is er de ‘Cathem Mote’, een vluchtheuvel die het vee beschermt tegen overstromingen.”
Praten met Maten
Hoe kom je tot de beste ideeën, vroeg VLM zich af?
‘Praten met maten’ was het antwoord. Met een twaalftal
‘maten’ nadenken hoe Cathemgoed eruit kan zien en
dit onmiddellijk verwerken in een tekening. Een tiental
inwoners nodigden hun ‘maten’ uit in de maand mei.
VLM zorgde voor een gespreksleider en een tekenaar.

Bruggespraak

Kinderen ontwerpen
een avontuurlijk speelzone
Hilde Clemmens & Bart
Maene, directeurs basisscholen Dudzele: “De kinderen van Dudzele kunnen
mee bepalen hoe het gebied er
zal uitzien. Volgend schooljaar organiseren we samen
met de Jeugddienst van de Stad een ontwerpatelier.
Niet zomaar wat fantaseren, maar ontwerpen hoe het
avontuurlijke speelterrein in Cathemgoed eruit kan
zien.”
Ook het Feestcomité van Dudzele zet zijn schouders
onder het project. Met een tekenwedstrijd voor alle
lagere schoolkinderen daagden ze alle twaalfjarigen uit
om mee na te denken over hun toekomstige domein.
Nieuwsgierig wat dit allemaal opleverde? In de maand
juli worden de werkjes tentoongesteld in de SintLenardsstraat in Dudzele.
Natuur in onze achtertuin
Frank De Scheemaeker, Natuurpunt:
“Dat de natuur het soms moeilijk
heeft, is een open deur intrappen.
Projecten die zorgen voor meer biodiversiteit kunnen we alleen maar toejuichen. Poelen, houtkanten, bosjes en open
plekken helpen de natuur vooruit. Dat dit ook aan de
rand van ons dorp kan, is fantastisch.”
Cathemgoed-forum brengt inwoners samen
Het resultaat van al het denk- en ontwerpwerk werd
aan de inwoners van Dudzele voorgesteld op zondagvoormiddag 24 juni. VLM presenteerde er de verschillende inrichtingsschetsen die tijdens ‘Praten met
Maten’, werden uitgewerkt. De komende weken zal de
VLM de voorstellen samenvoegen tot een evenwichtig
geheel dat eind 2012 als eindvoorstel wordt gelanceerd.

Info
www.cathemgoed.be
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De Garve in Sint-Jozef is open
Lokaal dienstencentrum, stedelijk buurtwerk
en buurtbibliotheek
Op 21 juni werd het gebouw De Garve in de Pannebekestraat in Sint-Jozef
geopend. Dit is een samenwerking tussen de Stad en het OCMW, naar
analogie met buurtcentrum d’Oude Stoasie in Zeebrugge en De Dijk in SintPieters. In dit gebouw zijn de werkingen van het lokaal dienstencentrum,
het stedelijk buurtwerk en de buurtbibliotheek gevestigd. De werking van
het lokaal dienstencentrum en het stedelijk buurtwerk zullen er een sterk
uitgebouwd dienstverlenings- en activiteitenaanbod uitbouwen. Het buurthuis in de Landjuwelenstraat wordt ook geïntegreerd in deze samenwerking
en zal gebruikt worden voor grotere bewegingsactiviteiten. Chiro en WOK
blijven er actief. De bibliotheek De Garve kreeg er een nieuwe stek, maar de
openingstijden zijn dezelfde gebleven, net als de contactgegevens:
t 050 33 32 95 of de.garve.bibliotheek@brugge.be .

Gratis
probeertickets
De Lijn
In juli kunnen inwoners
van Sint-Pieters lijn
13 gratis uitproberen.
Met het probeerticket dat in de
bus viel, kunnen ze alleen of met
twee, tot 31 juli, vanaf een halte
in Sint-Pieters een gratis busreis
heen en terug maken naar het
centrum. Dit ticket is ook geldig
op streeklijnen die halt houden in
Sint-Pieters, onder andere in de
Oostendse Steenweg. In augustus is
het de beurt aan de bewoners van
de wijken Waggelwater, AZ Sint-Jan
en Blauwe Toren. Zij kunnen tussen 1 en 31 augustus gratis gebruik
maken van lijn 23, heen en terug
naar het centrum vanaf een halte in
de wijk.

Gewijzigde openingstijden bibliotheken tijdens de zomermaanden
In juli en augustus is Hoofdbibliotheek Biekorf op zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur. Bibliotheek De Zorge
(Sint-Kruis) sluit tijdens die maanden op zaterdagnamiddag de deuren
(open tot 12.30 uur). De Zorge is meer open tijdens de week: op maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag kun je er ook tussen 11.00 en 12.00 uur
terecht.
Volgende filialen sluiten voor een korte periode:
Bib. De Dijk (Sint-Pieters): van dinsdag 7/08 t.e.m. zaterdag 18/08
Bib. J.F. Willems (Zeebrugge): van zaterdag 21/07 t.e.m. woensdag 1/08
Bib. De Garve (Sint-Jozef): van vrijdag 3/08 t.e.m. woensdag 15/08
Bib. Sint-Thomas (Sint-Kruis): van vrijdag 27/07 t.e.m. woensdag 8/08
Bib. De Schorre (Dudzele): van woensdag 11/07 t.e.m. zaterdag 21/07
Bib. Lissewege: van zaterdag 21/07 t.e.m. woensdag 01/08
Bib. De Arend (Koolkerke): van zaterdag 4/08 t.e.m. woensdag 15/08
Bib. Daverlo (Assebroek): van maandag 3/09 t.e.m. donderdag 13/09
De sluitingsperiode van Bibliotheek Daverlo wordt ook gebruikt om de bibliotheek van haar tijdelijke huisvesting in het parochiaal centrum in de Baron
Ruzettelaan te verhuizen naar de nieuwe Daverlo site.

Wijk Up Zeebrugge
Wijk Up Zeebrugge staat opnieuw voor drie dagen feest
voor en door Zeebruggenaren. Op vrijdag 10, zaterdag 11
en zondag 12 augustus is de tent op de hoek KustlaanVeerbootstraat de centrale plek voor de feestelijkheden.
Een losse greep uit het programma: seniorennamiddag
met Le Grand Julot, optredens van Johnny White en Wendy
Van Wanten, een rommelmarkt, een paella maaltijd, wedstrijd Tapas maken, ontbijt…

Info
buurtcentrum d’oude stoasie, venetiëstraat 1,
8380 zeebrugge, t 050 55 01 31,
bwzeebrugge@brugge.be

<

Zeebrugge in het nieuw

Dossier

Het Zeebrugse strand zit in een nieuw kleedje. Zon, zee en
zand blijven de traditionele ingrediënten voor een geslaagde
dag aan de kust, maar in Zeebrugge is er nu veel meer.
Palend aan het gloednieuwe badengebouw werd een ruim
sportstrand gerealiseerd met zelfs fitnesstoestellen op het
strand. Wie wil, kan ook genieten van een verfrissend drankje
of een zomerse cocktail op drie zomerse terrassen op het
zand. Voor kinderen en jongeren werd een nieuw speelplein
aangelegd. Je leest meer over dit alles in dit dossier.

Nieuw Badengebouw
is open
Het gloednieuwe Badengebouw op de zeedijk is een feit.
Het aantrekkelijke en gastvrije gebouw biedt onderdak
aan de EHBO post, de gemeenschapswachten, de redders, de Sportdienst en het toeristisch infokantoor. Dat
kreeg van Westtoer in 2011 het Q-label voor professioneel en klantvriendelijk onthaal.
Ook Zon, Zee … Zorgeloos heeft er een permanente
thuis gekregen en op dijkniveau is een automatisch,
zelfreinigend toilet ingebouwd dat 24/7 toegankelijk is.
Daarnaast is het aanbod aan publieke toiletten en douches op strandniveau uitgebreid.
De webcam - zie www.brugge.be/zeebrugge - blijft z'n
plekje behouden bovenop het Badengebouw. De onlinebezoeker krijgt via de site een actueel beeld van het
weer ter plaatse. Deze panoramabeelden zijn o.a. te
zien op één en canvas en in miljoenen huiskamers via
het distributienetwerk van Feratel Media Technologies.
Ze dragen bij tot de promotie van Zeebrugge op nationaal en internationaal vlak.

Polé Polé Beach belooft
exotisch feestje op het
strand
Op 3, 4 en 5 augustus 2012 wordt op het Zeebrugse
strand een zuiders feestje gevierd. Het festival Polé
Polé keert op muzikaal vlak terug naar de beginjaren en
kiest volop voor world - en cross-overmuziek. Er komt
op het terrein één groot hoofdpodium met plaats voor
dj's. Ook in de tent, de zogenaamde Playa Latina, kan
volop worden gefuifd. Net als vorige jaren wordt op het
hele terrein voor een zuiderse sfeer gezorgd: exotische
bars, eetstandjes, muziek en randanimatie. Polé Polé
gaat met een mix van world en cross-overmuziek 'back
to the roots.' Op vrijdag en zaterdag kan tot 03.00 uur
worden gefeest, op zondag is het einduur vastgelegd op
24.00 uur.
Het kampeerterrein komt dichter bij de festivalsite zelf
te liggen, waardoor festivalgangers niet langer met
shuttlebussen richting strand hoeven te rijden. Er worden ook extra parkings voorzien. De Stad roept op om
zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De
trein rijdt tot op de zeedijk zelf en vormt een uitstekende verbinding, zeker voor wie drie dagen in Zeebrugge
blijft. Op vraag van de Stad zullen de organisatoren ook
shuttlebussen inzetten die de festivalgangers na het
evenement terug richting Brugse binnenstad zullen
brengen.

Info en tickets
www.polepole.be

Bruggespraak
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Het strand van Zeebrugge is deze zomer meer dan
anders de trekpleister voor sportievelingen. Het nieuw
aangelegde sportstrand voor het Badengebouw is zowat
1.500 vierkante meter groot en biedt eindeloze sport- en
recreatiemogelijkheden. “Het voetbal- en beachvolleyveldje van de voorbije jaren ruimde plaats voor een
hypermodern sportstrand”, zegt Mieke Engelbeen,
die de strandanimatie organiseert voor de stedelijke
Sportdienst.
BRUGGESPRAAK Welke infrastructuur is voorzien?
MIEKE ENGELBEEN Er zijn een vaste panna-, soccerarena
en tennisvoetbalterrein op het sportstrand. Er zijn twee
beachvolleyterreinen, een beachmintonterrein en een
omnisportterrein. Leuk zijn ook de vijf outdoor fitnesstoestellen, die van zonsopgang tot zonsondergang beschikbaar zijn.

Zon, Zee… Zorgeloos ook aan
Badengebouw
Het project Zon, Zee … Zorgeloos
krijgt eveneens een plaats aan het
Badengebouw. Van 10.30 tot 18.30 uur
kun je gratis een strandrolstoel of een
tiralo (rolstoel waarmee je tot bij de zee
kan komen) lenen. Je kunt ook rekenen op de hulp van enkele opgeleide
jobstudenten. Heb je een beperking en
kom je met de tram of met de trein naar
Zeebrugge, dan zorgen deze assistenten
ook voor begeleiding tot aan het strand. Bel voor je bezoek
naar 0472 90 08 46 of 0472 90 08 45 om een afspraak te
maken. In het nieuwe Badengebouw is er ook een aangepast toilet en een aangepaste douche.

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

BRUGGESPRAAK Wie kan er sporten?
M. ENGELBEEN Het sportstrand is er voor iedereen: van
voetbalclubs die een gevarieerde strandtraining willen
afwerken tot senioren die een halfuurtje willen fitnessen
met zicht op zee. Er is ruimte om minstens vijftig personen
tegelijk te laten sporten. Voetbalploegen die in aanloop
naar het nieuwe seizoen willen uitwijken naar het strand,
kunnen dat perfect. Sportclubs die een terrein willen
reserveren, kunnen dat vooraf doen bij de Sportdienst.
Alles is mogelijk en ook gratis.
BRUGGESPRAAK Het activiteitenaanbod werd ook uitgebreid?
M. ENGELBEEN De hele zomervakantie, ook op zon- en
feestdagen, staat een gekwalificeerd lesgever ter beschikking. Er zijn elke dag initiatielessen in verschillende
sportdisciplines. Op donderdagmiddag kunnen senioren
aansluiten voor een uurtje turnen op het strand. Op vrijdag
en zondag is er gymnastiek voor alle leeftijden. De deelnemers van onze stedelijke sportkampen trekken op dinsdag
naar Zeebrugge. Daarnaast organiseren we ook regelmatig recreatieve voetbal- en beachvolleytornooitjes. We mikken in eerste instantie op een vijfhonderdtal deelnemers
per maand. Veel hangt af van het weer. Bij slecht weer
voorzien we voor de kinderen een alternatief programma.
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Kinderspeeltuin en terrassen op het strand
Op het strand, tegen de zeedijk, werd zowat 400 m²
kindvriendelijke speelruimte aangelegd. Voor elke
doelgroep zijn er vier speelcombinaties, telkens binnen
een bepaald thema, gelinkt aan de kust. Er staan twee
zandgravers, twee decoratieve zandspeeltoestellen,
een dubbele schommel met vogelnest, twee peuterspeeltoestelletjes met kruiptunneltje, een klimnetje,
een glijbaan en als apotheose een grote speelboot. De

aanleg van het speelplein kadert binnen het speelruimtebeleidsplan dat zorgt voor voldoende speelruimte in
de hele stad.
Het Zeebrugse strand is deze zomer ook de locatie voor
enkele terrassen. Het stadsbestuur bood de horecauitbaters de mogelijkheid om een strandterras uit te
baten en drie handelszaken gingen hierop in.

Strandloop Zeebrugge

Op 19 juli kunnen hardlopers hun conditie testen op het strand tijdens de jaarlijkse strandloop. De combinatie van hard en zacht zand, de
aanspoelende golven en het breedste strand
van de hele kustlijn bieden een uniek decor om
te sporten.

18.45 uur aantreden in de tien kilometerloop.
Deze wedstrijd maakt deel uit van het Delhaize
Loopcriterium van de Kust.

Kinderen tot 12 jaar starten om 18.00 uur voor
een wedstrijd van 1 kilometer. Een kwartier
later volgt de jogging van drie kilometer. Wie
meer kilometers in de benen heeft, kan om

Info

Leesvoer voor jou in
de strandbibliotheek
Tot 31 augustus is de strandbibliotheek opnieuw present in Zeebrugge.
De strandcabine is voor de gelegenheid opnieuw tot de nok gevuld met
strips, jeugdboeken, romans, thrillers, tijdschriften en nog veel meer.
Je vindt de Strandbibliotheek ter
hoogte van het Badengebouw. De
deur staat 7/7 open van 11.00 tot
18.00 uur. Lid van de bibliotheek hoef
je trouwens niet te zijn om de materialen gratis te ontlenen.

Bruggespraak

Inschrijven kan de dag zelf vanaf 17.00 uur ter
hoogte van het Badengebouw.

meer info en een overzicht van alle
sportactiviteiten op het strand vind je
op www.brugge.be/sport

Filmophetstrand
Gratis openluchtbioscoop op het
strand van Zeebrugge. Elke donderdag in juli vanaf 14.30 uur. Op
het programma onder meer de
Vlaamse topper Frits en Freddy,
een Bert en Ernie compilatie in
het kader van Kamarama, The
Flintstones, Popeye, The adventures of Tin Tin, Cats & Dogs en
Horrible Bosses.

Info
het volledige programma vind
je op www.bruggeplus.be
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Zomeren in Zeebrugge en
Lissewege
Elk jaar pakt Toerisme Brugge uit met een originele campagne om Zeebrugge en Lissewege te promoten. In 2012
zetten Kurt Van Eeghem en Herbert Flack hun schouders
onder deze campagne. Als ambassadeurs van deze deelgemeenten vertellen ze tien weken lang in korte promotiespotjes ‘hun verhaal’ op Focus-WTV. Elke aflevering wordt
afgesloten met een geheim- of uittip! In de Vakantiekrant
van de Krant van West-Vlaanderen kun je samen met
deze twee heren de mooiste hoekjes van Zeebrugge en
Lissewege ontdekken. Meer weten over het komende
zomerseizoen? Luister dan naar Radio2 Avondpost op 6 juli
vanuit Lissewege.

De hele zomer lang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd in Zeebrugge en Lissewege. Niet te missen
klassiekers zijn het Lichtfeest (17 en 18 augustus) en het
MAFestival in Lissewege (5 augustus), en de havenbezoeken met de bus en boot (elke dinsdag in juli en augustus).

Info
www.brugge.be/zeebrugge en www.lissewege.be
of vraag naar de uitgebreide evenementenfolder in
een van de toeristische infokantoren

Beaufort04
Met het kunstproject Beaufort04 palmen
hedendaagse nationale en internationale
kunstenaars voor de vierde keer de kust in
van De Panne tot Zeebrugge. In Zeebrugge
vind je de roze ‘Big Coat’ van de Oostenrijkse
Erwin Wurm op de Zeedijk ter hoogte van
de St George’s day-wandeling. Van de hand
van Stefan Sous uit Duitsland zijn de in
elkaar verweven caravans ‘Sanssouci’ op het
Admiraal Keyesplein en Michael Johansson
uit Zweden kon zich geen betere locatie
indenken dan de Omookaai voor zijn containerstructuur ‘The Move Overseas’.

Bezoekers kunnen handig gebruik maken
van de Beaufort wandelgids (7 euro) om in
elke deelnemende kustgemeente de verschillende kunstwerken te voet te bezoeken. De
Beaufort04-fietskaart (3 euro) is geënt op
het bestaande knooppuntennetwerk en biedt
een alternatief voor wie met de fiets op pad
trekt. De publicaties zijn te koop bij In&Uit
[Concertgebouw], Toerisme Zeebrugge en de
andere diensten voor Toerisme aan de kust.

Info

www.beaufort04.be

Strandredders op post tot 2 september
Het strand van Zeebrugge beschikt over
een reddingspost die tot zondag 2 september 2012 bemand is. De hele zomervakantie zijn een tiental redders op post, van
10.30 tot 18.30 uur. Sportfunctionaris Niek
Vanderispaillie: “De Stad stelt hiervoor personeel aan. Onze vier vaste redders vullen
we aan met jobstudenten.
Zij hebben twee belangrijke taken: waken
over de veiligheid van de badgasten en aandacht hebben voor verloren gelopen kinderen.” De strandredders zijn ook bij slecht

weer aanwezig. “Het is niet zo dat ze dan
kunnen luieren”, lacht Vanderispaillie. “Ze
houden zich dan bezig met conditietraining,
technische trainingen om de boten correct
te besturen of reddingsoefeningen op zee. "
De IKWV (Intercommunale
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen),
waarbij alle kustgemeenten zijn aangesloten, staat in voor de logistieke steun.
Zij stellen onder meer de boten, de
terreinwagen, walkietalkies en kledij
ter beschikking.
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Snapshot 3
In de schaduw van het visserskruis.
Zeebrugge door de lens van Nele Van Canneyt.
Vanaf 12 juli opent in Volkskunde [Bruggemuseum] in de binnenstad de
derde expo van Snapshot, een reeks fototentoonstellingen rond Brugs
immaterieel cultureel erfgoed. Ditmaal richtte fotografe Nele Van
Canneyt haar lens op de vissersgemeenschap van Zeebrugge.
BRUGGESPRAAK Met welke ideeën ben je naar Zeebrugge getrokken?
NELE VAN CANNEYT Ik was gevraagd om een fotografische impressie te
geven van Zeebrugge als een gemeenschap van vissers. Aanknoping bij het
immaterieel cultureel erfgoed zijn ondermeer de visserijfeesten en de zeewijding in juni. Al snel bleek Zeebrugge veel complexer en diverser. Vissers
komen bijvoorbeeld zelden of nooit tot op het strand. Inwoners van het centrum kennen de haven nauwelijks. Vandaar het idee om in Zeebrugge niet
enkel te focussen op de visserstraditie, maar ook op het strandleven. Twee
aparte werelden.

© Nele Van Canneyt

BRUGGESPRAAK Hoe verliep het contact met de lokale bevolking?
N. VAN CANNEYT Heel goed. Ik kwam als vrouw op zoek naar Zeebrugse vissers uiteraard terecht in een mannenwereld. Niet altijd evident en af en toe
kreeg ik een opmerking in de zin van "Juffrouwtje, zullen we u ook meteen
de slaapkajuiten tonen?". Op dat moment maakte ik de klik en deed alsof ik
het niet hoorde. Daarna brak het ijs en viel dat zeer goed mee.
BRUGGESPRAAK Wat zijn jouw indrukken van Zeebrugge sinds je fotoreportage?
N. VAN CANNEYT Stoere visserspraat, dat zeker, maar dat is een laagje
bovenop hun grote liefde voor de zee en het visserbestaan. Het Visserskruis
bijvoorbeeld, een monument voor alle Zeebrugse vaarders en schepen die
op zee zijn gebleven, ligt heel gevoelig. Telkens een boot er voorbijvaart,
groeten de vissers het. Een grote mond dus, maar een klein hartje.

© Nele Van Canneyt

BRUGGESPRAAK Wat is je het meest bijgebleven?
N. VAN CANNEYT Dat de visserij een mannenwereld is, maar dat vrouwen
een zeer belangrijke organisatorische rol spelen in het vissersbestaan.
Van de baken die ze thuis op het vasteland zijn, tot het moment waarop ze
aan de kade hun mannen opwachten bij hun thuiskomst.

Info
van 12 juli tot 14 oktober, volkskunde bruggemuseum, balstraat 43,
8000 brugge, di-zon van 9.30 tot 17.00 uur, gesloten op maandag,
bruggelingen gratis, www.erfgoedcelbrugge.be/snapshot

© Nele Van Canneyt

St George’s day-wandeling wordt verlengd
De St George's day-wandeling, het wandelpad dat over
de havendam van Zeebrugge tot aan zee loopt, wordt
verlengd. De St George's day-wandeling zal 500 meter
langer zijn dan voorheen en wordt ingericht met mooie
verlichting en hoogstaand straatmeubilair. Blikvangers
worden de stralers met ledverlichting die de twee
opvallende pilonen van de nieuwe St George's day-wandeling belichten. Die moeten ervoor zorgen dat deze
opvallende kunstwerken ook 's avonds mooi tot hun
recht komen. Daarnaast wordt ledverlichting voorzien in
de leuning aan de zeezijde en komen er nieuwe verlich-
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tingsarmaturen in hedendaags design aan de zijde van
de havenweg. Hedendaagse zitbanken zullen perfect
passen in het nieuwe kader.
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CC Brugge start nieuw seizoen
De nieuwe seizoensbrochure 2012-2013 van
Cultuurcentrum Brugge is beschikbaar. Ze biedt een
handig overzicht van de vele dans-, theatervoorstellingen, concerten, tentoonstellingen en festivals die je
vanaf 22 september 2012 niet mag missen. Er is werk
uit binnen- en buitenland voor jong en oud. Laat je
ogen, oren en hart verwarmen.
Cultuurcentrum Brugge brengt het hele seizoen een
grensoverschrijdend dansaanbod. Met de zesde editie
van December Dance ‘Nordic Waves’ (6-16/12) focussen Cultuurcentrum Brugge en het Concertgebouw op
het Noord-Europese danslandschap. Daarnaast ook
werk van vertrouwde choreografen en dansgezelschappen zoals Thierry Smits (27/03), Danièle Desnoyers
(7/03), Australian Dance Theatre (1112/01), Meg Stuart (23/04), Sidi Larbi
Cherkaoui (2/03) en Wim Vandekeybus
(9/10). Ook nieuwkomers als Emanuel
Gat (30/04), Cie Alias (22/01) en Ivo
Dimchev (28/09) zijn aan zet. Jong,
onbekend dans- en performancetalent
met groeipotentieel valt te ontdekken
tijdens de derde editie van het D-Spot
festival (22-24/02), een samenwerking
met Het Entrepot.
Het eerste ¡Flamenco! Festival was een
schot in de roos. In 2012-2013 nodigt
Cultuurcentrum Brugge Duquende
(23/03) uit, de ruige zigeunerstem uit
Catalonië voor een uniek Belgisch concert. In hartje winter raast Flamenco
Nuevo 2 (25/11) doorheen Brugge.
Radio Columbus laat pareltjes van
wereldmuziek horen met o.a. Taraf de
Haidouks (07/10), I Muvrini (28/11),
Kamel el Harrachi (30/03) en Soweto
Gospel Choir (1/12). Toppers van
eigen bodem zijn Het Zesde Metaal
(22/09), Hooverphonic (3/11), Das Pop
(4/12), Sioen (1/03), Kris De Bruyne
(28/10), Wim Mertens (19/02), Zita
Swoon (29/03), Dez Mona (14/02) …
In de intieme sfeer van de foyer van
de Stadsschouwburg valt verrassend,
jong, muzikaal, soms plaatselijk,
talent te ontdekken. Ook grote internationale namen zoals Dianne Reeves
(29/10), Steve Harley (11/11), Kurt
Elling (15/11), Ute Lemper (16/01), Chi
Coltrane (3/05) en Don McLean (17/11)
sieren de affiche.
De Nostalgia-concerten hebben twee exclusieve toppers in petto met The Duke Ellington Orchestra (28/04)
en Dutch Swing College Band (7/04).

Op theatervlak grijpen heel wat jonge makers terug
naar klassiekers als Hugo Claus, Shakespeare en
Tjechow. Cultuurcentrum Brugge en De Werf zitten op
dezelfde golflengte met het Com-Pas avontuur dat ook
in 2012-2013 wordt voortgezet. Enkele namen die een
belletje laten rinkelen: ’t ARSENAAL (20/04), Vernieuwd
Gents Volkstoneel met Bob De Moor (25/09), Theater
Zuidpool met Jan Decleir (26/10),
Visueel theater is er van onder meer Jakop Ahlbom
(2/12), C!rca (10/03), Cie Sacékripa (19/04), Teatr
Licedei (5/05). Ontspanning en amusement op hoog
niveau worden ook gegarandeerd met de humorvoorstellingen van De Nieuwe Snaar (15-17/03), Youp van
’t Hek (19-20/03), Paul van Vliet (20/01) en de Ashton
Brothers (31/01). Het familieaanbod is eveneens gevarieerd, van HetPaleis (10/03) tot Laika (21/11).
Naast dans en theater blijft Cultuurcentrum Brugge
niet blind voor de nieuwe artistieke realiteit met werk
van eigenzinnige kunstenaars als Kris Verdonck
(13/02), Jaco Van Dormael (27-28/02), Cie Gisèle Vienne
(5/03) en Jan Fabre (5-6/10).
Met het beeldende kunstenaanbod vaart
Cultuurcentrum Brugge een eigenzinnige, opmerkelijke
koers. Met ‘Schriftuur’ (23/10-18/11) en ‘Raaklijnen’
(8/12-18/01) blikt het Cultuurcentrum uitgebreid terug
op achtereenvolgens het eigen en het Brugse artistieke
verleden. In het Free Space-project presenteren de
jonge Libanese kunstenares Youmna Chlala (24/0329/04) en Bruggeling Thierry Buysse (13/01-10/02)
hun nieuwste creaties in de Bogardenkapel. Met de
Arabische lente in het achterhoofd richt Horizon 4
(18/04-27/05) de schijnwerpers op Noord-Afrika en
het Midden-Oosten. Dit project opent met de confronterende performance Manta van Héla FattouMi rond
de ‘niqab’ (volledige sluier) op locatie in Hallen Belfort
(18/04).

Info
de losse ticketverkoop is gestart, zowel in het
bespreekbureau van de stadsschouwburg als via de
website www.ccbrugge.be en bij in&uit.
online betaal je geen reserveringskosten en de kortingen voor jongeren tot 26 jaar, senioren en voor
kinderen bij familievoorstellingen gelden ook via de
website.
schrijf je in op de nieuwsbrief van cc brugge, word
fan op facebook of volg cc brugge via twitter en
maak kans op vrijkaarten!
cc brugge, sint-jakobsstraat 20, t 050 44 30 40,
cultuurcentrum@brugge.be, www.ccbrugge.be
ook voor de gratis seizoensbrochure kun je
hier terecht.

Concert
gebouw
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Muzikale Bruggelingen
op het Mafestival
Bruggelingen Tom Devaere en Wim Maeseele zijn ervaren musici in
de oude muziek en hebben een rijke concertpraktijk bij onder meer
Anima Eterna Brugge, Freiburger Barockorchester, Ricercar Consort,
Capriccio Stravagante. Beide heren zijn ook van bij de start betrokken
bij het barokorkest B'Rock en daarmee ook te gast op het MAfestival
in Brugge dat loopt van 3 t.e.m. 12 augustus 2012.
BRUGGESPRAAK Hoe belangrijk is MAfestival voor Brugge en het
Concertgebouw?
TOM DEVAERE MAfestival (vroeger Musica Antiqua Brugge) is baanbrekend geweest voor de oude muziek-beweging in België en ver daarbuiten. Heel wat grote barokmusici van vandaag hebben de smaak te pakken gekregen door wat er zich in de zomer in Brugge afspeelde.
WIM MAESEELE MAfestival vult de programmering van het
Concertgebouw aan. Waar het Concertgebouw meer inzet op de grote
namen, zoals Philippe Herreweghe, Jos Van Immerseel & Anima Eterna
Brugge, Il Giardino Armonico, Bach Collegium Japan, geeft MAfestival
de nieuwste generatie musici de kans om zich aan een kennerspubliek
voor te stellen. Stile Antico bijvoorbeeld gaf zijn eerste concert buiten
Engeland tijdens MAfestival, maar ook barokorkest B'Rock, waarin wij
beiden spelen, mocht tijdens het festival optreden toen het nog maar
één jaar bestond. Intussen zijn deze groepen ook op het programma
van het Concertgebouw terug te vinden.
BRUGGESPRAAK Welk programma brengen jullie?
T. DEVAERE B'Rock zal op 11 augustus de Mariavespers van Monteverdi
uitvoeren. Het is de eerste samenwerking met het Nederlands
Kamerkoor, dat dit jaar 75 jaar bestaat. Sinds vorig jaar wordt het koor
geleid door de jonge Estse contratenor en dirigent Risto Joost.
W. MAESEELE De Mariavespers zijn sowieso een mijlpaal in de westerse muziekgeschiedenis. Het werk is zeer gevarieerd, met imposante
koordelen en meer ingetogen solopassages. Aan het einde hoor je een
magistraal Magnificat. Dat wordt genieten in de Sint-Walburgakerk.
BRUGGESPRAAK Naar welk MAfestivalconcert kijken jullie uit?
T. DEVAERE Het openingsconcert met Les Ambassadeurs in het
Concertgebouw op 3 augustus. Niet alleen het repertoire is interessant (concertaria's van Mozart!), ook de soliste en dirigent zijn uniek.
Wij konden een aantal maanden terug met fluitist en dirigent Alexis
Kossenko werken en ik vind hem fantastisch. Hij is een zeer fijne musicus en ook als dirigent zeer getalenteerd. De soliste, sopraan Sabine
Devieilhe, is echt top. We traden vorig jaar op met haar met B'Rock.
W. MAESEELE Ik kijk vooral uit naar het concert van Alamire in SintGillis op 7 augustus. Dit Engelse vocaal ensemble wordt geroemd
omwille van hun warme ensembleklank, wat we niet zo gewend zijn van
Engelse groepen. Zij zijn voor het eerst in België en brengen in Brugge
polyfonie rond de figuur van Maria Magdalena. Wat me vooral interesseert: ze confronteren muziek uit de 15de eeuw met muziek rond hetzelfde thema van 20ste eeuwse componisten.

Info
www.mafestival.be
ook in het najaar kun je genieten van oude muziek in
concertgebouw brugge. een uitgebreid overzicht van het
aanbod vind je op de website www.concertgebouw.be of
bel naar 070 22 33 02.
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KAMARAMA
Nog tot 1 augustus loopt in de Brugse binnenstad het
kunstproject Kamarama. Op verschillende locaties
brengt curator Kamagurka werk van zijn eigen hand
en van anderen die hem inspireren en fascineren.
Bruggespraak sprak met een aantal mensen in en om
het Arentshuis.
Filip Jacques
Filip Jacques werkt bij de Musea als erfgoedbewaker. Regelmatig houdt hij een
oogje in het zeil in het Arentshuis. Daar
heeft hij Kamagurka zelf al enkele keren
aan het werk gezien. “Het Arentshuis leent
zich perfect om hedendaagse, moderne kunst
in Brugge te brengen. Als ik door het sleutelgat
van de tentoonstellingswand kijk en Kamagurka
zie werken aan een nieuwe schilderij, dan leer ik bij
van hem”, zegt Filip. “Ik heb zelf een kunstopleiding
genoten in Antwerpen en daar heb ik onder meer les
gekregen van Fred Bervoets. Van Bervoets hangt er ook
werk in de Garemijnzaal en het is de moeite om dat te
gaan bekijken. Ik heb de Kamaramacatalogus gekocht
en ik moet bekennen dat ik onder de indruk ben van de
selectie van Kamagurka. Ook de tentoonstelling van Luc
Tuymans in 2010 vond ik de zeer geslaagd. Zulke projecten mogen van mij elk jaar plaatsvinden.”
Roger Desaever
Roger Desaever uit Brugge staat door het
fictieve sleutelgat aan het raam van het
Arentshuis te loeren naar het werk van
Kamagurka. Hij heeft een reportage over
Kamarama gezien op de regionale zender
Focus en in Vlaanderen Vakantieland op
één. “Dat sleutelgat is goed gevonden. Het
is eens iets anders voor Brugge. Je kunt eigenlijk
live meemaken hoe een kunstwerk tot stand komt. Dat
is leuk voor de mensen die langs de Dijver passeren.
De toeristen zullen Kamagurka misschien niet kennen, maar ze kunnen wel zien dat hier iets creatiefs
gebeurt. In ons land is hij heel bekend, en hij is onlangs
een echte Bruggeling geworden. Ik ben altijd al fan
geweest van Kamagurka, ook van zijn tekeningen in

magazines en kranten.We gaan zeker nog eens langs in
de Garemijnzaal, waar heel wat mooie kunst hangt. Als
Bruggelingen mogen we de tentoonstelling trouwens
gratis bezoeken.”
Peter Bosher
Kamarama trekt ook veel toeristen aan. Zo ook Peter Bosher uit
Londen die met vrienden en familie
een weekend Brugge bezoekt. Hij
kent Kamagurka en het kunstproject
niet, maar is wel gefascineerd door het
gecrashte vliegtuig van kunstenaar Yves
Obyn aan de O.L.V.-Kerk. “Ik zag veel volk rond het
toestel lopen en dacht dat hier iets ergs gebeurd was.
Ik wist niet dat dit kaderde in een kunsttentoonstelling.
Ik dacht eerder dat dit een gedenkmonument was voor
een voorval uit de Tweede Wereldoorlog. Nu ik de uitleg op het bord heb gelezen, snap ik de context. Ik vind
het vliegtuig wel mooi geconstrueerd. Ik heb er enkele
foto's van genomen, zo heb ik straks nog een leuke souvenir als ik terug in Engeland ben.”

Info
www.kamarama.be - nog tot 1 augustus
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DE TREURENDEN
In het Sint-Janshospitaalmuseum loopt nog tot 19 augustus de toptentoonstelling 'De Treurenden. Tranen van
liefde', waar de 15de-eeuwe albasten beeldhouwwerkjes van het grafmonument van Jan zonder Vrees te zien
zijn. Die zeer fijn uitgewerkte figuren stellen allen treurende, rouwende mensen voor. Curator Laurent Busine
legt met werken van moderne en hedendaagse kunstenaars een inhoudelijke link naar rouw, herinnering en
voortleven na de dood. Bruggespraak sprak met enkele bezoekers.
HANNE LEYS

HUGO BRABANT

Hanne Leys uit Houthulst staat de beeldhouwwerkjes
nauwkeurig te bestuderen. Zij zit in het derde middelbaar van de stedelijke Academie van Schone Kunsten
(Katelijnestraat) en heeft een werkopdracht meegekregen
om de beelden na te tekenen. "Dat kadert in de opdracht
plooistudies en in de klederdracht van die figuren zitten
veel plooien verwerkt", zegt Hanne. "Ik heb de hele tentoonstelling nog niet bekeken, maar wat ik al gezien heb,
vond ik mooi. Kunst interesseert me en ik bezoek dan ook
regelmatig musea. Als er nog tijd over is, zal ik zeker hier
nog eens goed rondkijken."

Op de zolderverdieping van het Sint-Janshospitaalmuseum
treffen we Bruggeling Hugo Brabant aan. Hij is in gedachten verzonken bij de 101 foto's van Hans-Peter Feldmann
die mannen, vrouwen en kinderen voorstellen vanaf hun
eerste weken tot de leeftijd van 100 jaar. "De tentoonstelling is top en voldoet aan de verwachtingen, maar ik zal
nog eens moeten terugkomen om hier de rust en de stilte
te ervaren. Nu loopt er te veel volk en kan ik er nog niet
ten volle van genieten", zegt Hugo. "Die albasten beelden
weerspiegelen perfect het verdriet, het pakt me. Die foto's
zetten aan tot reflectie over het leven. Ik sta dan even stil
bij het feit dat er al zoveel tijd van mijn leven is voorbij
gegaan."

Met het Bruggemuseumpaspoort de zomer in
Ook deze zomer kun je twaalf boeiende plekken in Brugge
ontdekken met je Bruggemuseumpaspoort. Het stadsmuseum biedt een waaier van gezins- en jeugdactiviteiten aan
voor mooie zomerdagen of regenachtige ‘ik-verveel-mij
dagen’.
In Archeologie ontdek je de oudste geschiedenis van de
stad. Kinderen kunnen het verleden ontdekken via een leuk
opdrachtenblaadje of ze kunnen op zoek naar de schatkist
van Vlieg. Bezoek ook het vernieuwde Belfort of probeer de
klankkunst uit in de Lantaarntoren. In Volkskunde proef je
elke eerste en derde donderdagnamiddag van de maand
snoepjes van de spekkenbakker en er zijn ook volksspelen.

Ga met het gezinspakket op ontdekking in het museum.
Wat verder in de Rolweg ontdek je de indiaan in Guido
Gezelle. Hij vertaalde het meesterwerk The Song of
Hiawatha van de Amerikaanse auteur Henry Longfellow
naar het Vlaams. Voor de kinderen is er een speurtocht en
in de tuin kun je op zoek naar de schatkist van Vlieg. Sluit
je bezoek aan de Sint-Annawijk af met een bezoek aan de
Sint-Janshuismolen.
Het Bruggemuseum organiseert ook zomerateliers. Je
kunt meehelpen bij het voorbereiden van een feest voor
Lodewijk op 12 juli, leven als een indiaan in Gezellig in
de tipi op 2 augustus, of je een echte modeontwerper of
kleermaker wanen in Wie het schoentje past op 23 augustus. Info op www.museabrugge.be/jeugd. Er zijn ook nog
plaatsjes voor het museumhotel Mama, Maria van 28 to 31
augustus (1-3de leerjaar).
Vergeet je paspoort niet om je ontbrekende stempels te
verzamelen. Je kunt er leuke prijzen mee winnen. Vind je
je paspoort niet meer? Vraag een nieuw exemplaar aan de
kassa.

Info
www.12plekken.be
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Bouwen <
in brugge

Plan je een verhuis
binnen je eigen stad of
wil je je pand uitbreiden?
Dan moet je in Oostmeers 17 zijn.
De dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) helpt je doorheen de
complexe regelgeving waaraan jouw bouwplannen moeten
worden afgetoetst. Ook als je plannen nog niet concreet
zijn, maar je wilt inlichtingen, kun je bij de dienst terecht,
bijvoorbeeld voor uitleg over de gemeentelijke bouwverordening. De voorwaarden die de Vlaamse overheid
oplegt, zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en het Decreet Grond- en Pandenbeleid, het Bosen Natuurdecreet, de milieuwetgeving en het Burgerlijk
Wetboek. Geen nood, het loket van de DRO zorgt ervoor dat
je bouwaanvraagdossier correct is opgesteld.
Is er altijd een bouwvergunning nodig?
Kleine werkzaamheden zijn soms vrijgesteld, voor andere
is een melding voldoende, maar meestal is een bouwvergunning nodig. Afhankelijk van het plan dat voor jouw
buurt van toepassing is, krijg je voorschriften opgelegd.
Mag je op die plaats wonen, handel drijven of een andere
activiteit uitoefenen? Welke voorschriften zijn er voor
bouwhoogte, -diepte, -materialen? Mag je het hele perceel
bebouwen? Het loket informeert jou of je architect.
Wanneer mag ik starten?
Je bouwaanvraag is, afhankelijk van de impact, gebonden
aan het advies van verschillende stadsdiensten zoals de
Wegendienst en de Mobiliteitsdienst. De DRO wint dat
advies in, samen met externe adviezen van de Provincie
en talrijke Vlaamse agentschappen. Na maximaal 75
dagen moet het schepencollege een standpunt innemen.
Is er een openbaar onderzoek, dan worden daar dertig dagen bijgeteld. Voor grote projecten organiseert de
Communicatiedienst soms een bewonersvergadering voor
de buurt.
De gemiddelde doorlooptijd van een dossier is 66 dagen.
Na de beslissing van het college krijg je een brief met de
bouwvergunning en een gele affiche waarop staat wat
vergund is. Deze affiche moet je goed zichtbaar ophangen.
Wie niet akkoord is met je vergunning heeft dertig dagen
tijd om beroep aan te tekenen bij de deputatie. Zonder
beroep mag je de 36ste dag starten met de werkzaamheden.
Openbaar onderzoek
Voor sommige bouwplannen is een openbaar onderzoek
nodig. De plannen bij de bouwvergunningsaanvraag liggen
dertig dagen ter inzage in Oostmeers 17, tijdens de openingsuren. Je kunt er ook uitleg krijgen bij het lezen van de
technisch getekende bouwplannen. Vrees je dat de bouwplannen tot overlast zullen leiden, dan kun je een bezwaar
indienen op basis van stedenbouwkundige argumenten (bv.
een hoge muur wordt gebouwd op de perceelsgrens waardoor je (zon)licht verliest). Met economische (bv. waardeverlies van je woning) of burgerrechtelijke zaken (bv. erfdienstbaarheden) kan geen rekening worden gehouden.
De ambtenaar die het dossier zal behandelen en het college van burgemeester en schepenen zetten alle elementen

van het dossier op een rijtje en zien of je bezwaar gegrond
is en voldoende zwaar doorweegt.
Een bouwovertreding
Wie zonder bouwvergunning werkzaamheden uitvoert,
loopt veel kans om tegen de lamp te lopen. Stellen de controleurs van de DRO een bouwovertreding vast, dan maken
ze een proces-verbaal op en kunnen ze de werkzaamheden zelfs stilleggen of ongedaan laten maken als ze
onverenigbaar zijn met de omgeving. Is het mogelijk om de
werkzaamheden te vergunnen, dan kan de bouwheer een
regularisatieaanvraag indienen.
De verkavelingsvergunning
Wie een groot stuk grond wil verdelen in kleinere bouwkavels, heeft een verkavelingsvergunning nodig. In dat geval
moet er een openbaar onderzoek zijn.

Info

tussen 9.00 en 12.00 uur kun je terecht aan het
loket van de dro, oostmeers 17, 8000 brugge,
met al je vragen over bouwen. mailen kan naar
bouwvergunningen@brugge.be.

Verbouwing gepland?

Vraag je premie aan in de woonwinkel.
De functionele verbeteringspremie voor het renoveren van woningen is een vaste waarde in Brugge.
Sinds eind jaren zeventig werden al 22.000 premies
toegekend. Dat is goed voor een op drie huizen in
Brugge. Het reglement werd onlangs vernieuwd en de
mogelijkheden werden uitgebreid. Is je huis ouder dan
veertig jaar, dan worden volgende werkzaamheden
betoelaagd: elektriciteit, sanitair, vochtbestrijding, isolatie, vernieuwen van dakbedekking, rioleringswerkzaamheden binnenshuis en het vervangen van een
onveilig warmwatertoestel. De premie bedraagt max.
4.500 euro (= 40% van de totale kost). Bij senioren of
mindervaliden kan de premie oplopen tot 5.750 euro.
Jonge gezinnen die in het centrum wonen, krijgen
extra steun. Voor hen gaat de premie tot 9.000 euro.
Er is geen inkomensgrens. Wil je verhuren aan een
sociaal verhuurkantoor dan kom je vanaf nu ook in
aanmerking voor een premie van max. 4.500 euro en
50% van de totale kost. Vraag je premie tijdig aan!
Er moet namelijk een controleur van de Stad langskomen voor je begint te verbouwen. Kom minstens drie
weken voor de start van de werkzaamheden langs.

Info

woonwinkel, oostmeers 17, tijdens weekdagen open
van 9.00 tot 12.00 uur. op dinsdag ook open van 14.00
tot 18.00 uur, t 050 44 85 39
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Besparingen De Lijn
Om haar begrotingsdoelstellingen te halen, moest
ook De Lijn West-Vlaanderen, zoals in alle andere
Vlaamse provincies, besparen. Daarvoor heeft De
Lijn een evenwichtig besparingsplan uitgewerkt
waarbij in eerste instantie de algemene werkingskosten en interne projecten werden bekeken. Er moest ook bespaard worden op het aanbod. In overleg met het stadsbestuur blijven de ingrepen
evenwel beperkt en kwam De Lijn op een aantal vooropgestelde besparingen terug.
Op alle stads- en streekavondlijnen wordt van zondag tot en met donderdag de laatste rit van 23.10 uur afgeschaft. De nieuwe laatste rit vertrekt
wel iets later dan voorheen nl. om 22.20 uur. Zo is er voldoende tijd om na
de film van 20.00 uur of na een optreden de laatste ‘Avondlijn’ naar huis
te halen. Ook de ‘Avondlijn’ naar Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege,
Dudzele en een deel van Sint-Pieters blijft in de week behouden. Uiteraard
wijzigt er ook niets aan de belbus en aan de nieuwe vaste lijn 47 naar de
drie eerstgenoemde polderdorpen.
Op vrijdag en zaterdag wordt er aan de streek- en stadsavondlijnen niets
veranderd. Voor die ‘Avondlijnen’ blijft het uurschema ongewijzigd. De laatste bussen uit het centrum van Brugge vertrekken om 2.10 uur.
Er zijn ook nog een aantal andere beperkte ingrepen. Zo wijzigt bv. het aanbod van lijn 20 en 21 tussen Brugge & Oostkamp tijdens de daluren en op
zaterdag. De frequentie bedraagt 30 minuten in plaats van nu 20 minuten.
Aan het aanbod in de spits verandert er niets. Op zondag wordt de bus tussen Brugge en Blankenberge afgeschaft. De bussen die Dudzele bedienen,
worden in de daluren lichtjes aangepast. Dan rijden er drie in plaats van
vier bussen.
Een volledig overzicht van alle wijzigingen in de regio Brugge vind je op
www.delijn.be/aanpassingen en www.brugge.be/mobiliteit. Een aantal
aanpassingen is al op 1 juli ingegaan, andere gaan pas later in.

Programmabrochure Autoloze Zondag
in september bij je Bruggespraak
De Autoloze Zondag is ondertussen aan de vijfde editie toe. De binnenstad zal op zondag 16 september 2012 tussen 10.00 en 18.00 uur
volledig verkeersvrij zijn, behalve voor fietsers en voertuigen met toelating. Het programma voor de Autoloze Zondag vind je in september
in een handige brochure die met je Bruggespraak in de bus valt. Een
massadanshappening op de Markt opent de Autoloze Zondag. Er is
opnieuw straattheater in het Arentshof, er is een mosselfestijn op de
Vismarkt en ’t Zand wordt een groot sportplein. Urkie Purkie brengt
de meespeelvoorstelling RonTonTon en ook in het Astridpark en aan
de Stadsschouwburg zijn leuke activiteiten gepland.
Je kunt die dag, tussen 10.00 en 18.00 uur, de binnenstad niet in met
de wagen. In heel specifieke gevallen kun je een doorlaatbewijs aanvragen via doorlaatbewijs@brugge.be.

Info
www.brugge.be/autolozezondag,
autolozezondag@brugge.be, t 050 44 86 39
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Cycle Chic
Op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met Stad Brugge verscheen in de tweede helft
van mei en begin juni, op gezette tijden en goed gekozen locaties in de stad, een pop-up fotostudio. Fietsers
werden van de straat geplukt om even te poseren voor
fotograaf Hazel Neels. Het resultaat kan je bewonderen
op de Facebookpagina van Cycle Chic: www.facebook.
com/Cyclechic.be.
In september verschijnt een selectie van de foto's in
het stadscentrum. De foto's met de meeste 'likes' op
Facebook worden op groot formaat gedrukt en krijgen
een plaatsje in de openlucht fototentoonstelling. Naast
de door jouw gekozen foto's hebben ook een vakjury van
Cycle Chic en de Stad een selectie gemaakt.

Betalend parkeren Nieuwe
Gentweg
Sinds 1 juni geldt in een deel van de Nieuwe
Gentweg, nl. tussen de Gentpoortstraat en de
Garenmarkt, betalend parkeren. Het betalend
parkeren is er van toepassing elke dag, ook
op zon- en feestdagen, van 9.00 tot 20.00 uur,
voor maximaal twee uur. Betalen met munten
gebeurt aan de automaat. Je kunt ook betalen
per sms. De betaalinstructies staan duidelijk
vermeld op de automaat. Bewoners met een
geldig blauw bewonersvignet en houders van
een gemeentelijke parkeerkaart zijn vrijgesteld van deze maatregel.
In de Schaarstraat, aan het pleintje ter hoogte
van de Magdalenakerk (tussen de kerk en de
Gentpoortstraat), werd kortparkeren ingevoerd
ten behoeve van de klanten van de winkels op
dat pleintje. Je mag daar maximaal 15 minuten parkeren. Dit is 24/24u van kracht, elke
dag, ook op zon- en feestdagen. Er is geen vrijstelling met bewonersvignet.

Laat je leiden door handige
fietsbrochures
Van de zogenaamde aanvullende fietsroutes werden de
afgelopen jaren handige folders uitgegeven. De fietsroutes werden gegroepeerd per deelgemeente, zodat
je een mooi overzicht krijgt van de mogelijke trajecten
die je kunt nemen naar het centrum. Alle routes worden verbonden via de 'Vestingroute', waardoor je via de
groene Brugse vesten veilig van deelgemeente naar
deelgemeente kan fietsen.
De folders verschenen in een handig formaat, zodat je
ze kunt meenemen tijdens een fietstocht. Je vindt er
ook wat leuke weetjes over de belangrijkste bezienswaardigheden langsheen de route. De folders zijn gratis
verkrijgbaar in de Mobiliteitswinkel, Burg 11, maar
zijn ook digitaal terug te vinden op de website van de
Mobiliteitscel.

Kilometerprijzen
autodelen
cambio dalen
Voor wie de auto niet vaak gebruikt, is autodelen
een ideale oplossing. In Brugge zijn er vijf cambiostandplaatsen: in de Vlamingstraat, in de Parking
Station, aan de Gentpoort, in de Langestraat en op de
'Canadasquare'. Op die plaatsen zijn voor de leden
van cambio zes wagens, waaronder een bestelwagen,
beschikbaar. Naast een kleine maandelijkse bijdrage,
betaal je enkel de kilometers die je aflegt met de
wagen. Sinds 1 juni 2012 zijn deze kilometertarieven
met 1 cent gezakt. De officiële dieselprijs was eerder dit
jaar fel gestegen tot boven de grens van 1,50 euro per
liter. Dat is de grens die cambio hanteert om de tarieven
met 1 cent op te trekken of te doen dalen. Intussen is
de prijs weer gezakt onder de 1,50 euro en zakken de
tarieven dus opnieuw.

Info
www.cambio.be, t 070 222 292.

Openingen van speelpleinen

jeugd <

Voortaan kun je spelen in de Paul Devauxstraat (SintJozef) en de Marguerite Yourcenarstraat (Koolkerke).
Op 5 september wordt het Edward Joossensplein
(Assebroek) geopend en op 13 september is de Blauwe
Poort (Sint-Pieters) aan de beurt.

De Speelstraat:
een zomer lang spelen!
Vier straten veranderen de komende maanden in een
heus speelparadijs: de Sint-Katarinastraat (elke zondag
van 1 juli t.e.m. 2 september), de Gouden-Boomstraat
(elke zondag van 19 augustus t.e.m. 9 september),
de Daveluystraat (elke woensdag van 4 juli t.e.m. 29
augustus) en de Edward de Jansstraat (elke woensdag
van 4 juli t.e.m. 29 augustus).
Interesse om zelf een speelstraat te organiseren?
Je kunt nog de hele zomer lang een speelstraat voor 1
dag aanvragen.
Doe je aanvraag minimum vier weken voor de gekozen
datum via jeugddienstbrugge.be.

Info
jeugddienstbrugge.be,
jeugddienst.jeugdruimte@brugge.be of t 050 44 83 33

Schattenjacht

Deze zomer gaat Vlieg op schattenjacht, samen met Bo, de pientere meeuw van Beaufort04. De
hele zomer lang vliegen zij langs
de kust tussen alle kunstwerken.
Op 14 juli verstoppen Vlieg en Bo
hun schat in Zeebrugge. Wil je de
schat komen zoeken?

Kom dan op 14 juli tussen 10.00 en 15.00 uur naar de
caravan van Bo4Kids aan Sportcentrum De Landdijk
en haal er je schatkaart af om de schat te vinden. De
schattenjacht is voor kinderen tussen 5 en 12 jaar en is
volledig gratis, zonder inschrijving.

Tentation, taste the action!
Tentation laat je proeven van heel wat fun en daagt jou
en je vrienden uit in een laserbattle, laat je van vier
meter hoogte in het diepe springen en laat je los op
de wipe-out. Leef je uit tijdens een workshop graffiti,
ontwerp je eigen t-shirt en laat een nailartist van jouw
nagels een kunstwerk maken of kom ook genieten van
de trial bike show. Alle bezoekers maken trouwens
kans op een leuke prijs. Dj Dimaro sluit de dag af. Come
taste, feel and shake it op Tentation! Afspraak op 30
augustus, vanaf 14.00 tot 18.00 uur aan het Entrepot.

Info
www.tentationfestival.be

Bruggespraak
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Nieuw: Fotonale Brugge 2012

Cultuur
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De dienst Cultuur organiseert voor het eerst de fotowedstrijd Fotonale Brugge en dat onder het thema
'Verborgen'. Een driekoppige en professionele jury
selecteert uit de inzendingen veertig foto's die in
december in de Hal Cultuur in het Brugse Vrije worden
tentoongesteld. Twee winnaars krijgen een geldprijs
van respectievelijk 750 en 500 euro.
Het inschrijvingsformulier en de deelnemingsvoorwaarden vind je via www.brugge.be. Je kunt het ook afhalen
op de dienst Cultuur, AC 't Brugse Vrije, Burg 11, 8000
Brugge. Dien je inschrijvingsformulier samen met je
cd-rom (max 3 foto's) in vóór vrijdag 5 oktober 2012.

Info
dienst Cultuur, t 050 44 82 72,
dienst.cultuur@brugge.be
Blijf op de hoogte van de activiteiten van de dienst
Cultuur en schrijf je via dienst.cultuur@brugge in op
de nieuwsbrief. Je vindt ‘dienst Cultuur Brugge’ ook
terug op Facebook.

Praalstoet
van de Gouden
Boom
Op 19 en 26 augustus trekt de vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden
Boom door de Brugse binnenstad.
De Praalstoet is een betoverend
spektakel met reuzen, praalwagens
en 2000 kleurrijk uitgedoste figuranten. Tickets vind je bij In&Uit in
het Concertgebouw (dagelijks open
van 10.00 tot 18.00 uur) of via www.
goudenboomstoet.be. Een plaats
op de tribune kost 15 euro. Groepen
van meer dan 15 personen betalen
12 euro per persoon. Een plaats
op een zitbank kost 5 euro. Ook op
de dag zelf kun je tickets kopen in
de lokethokjes op de Markt en de
Dijver.

Praalstoet van
de Gouden Boom
dit jaar met
audiobeschrijving

Fietsroute: In het
spoor van Margareta
en Karel 2 juli tot 26
augustus 2012

Voor het eerst zal de Gouden
Boomstoet met de steun van
Intro vzw en de Provincie WestVlaanderen voorzien zijn van audiobeschrijving. Op die manier wordt
dit evenement ook toegankelijk voor
blinde en slechtziende personen.
Een verteller beschrijft tijdens het
gebeuren, tussen de dialogen en
achtergrondgeluiden door, wat er
allemaal te zien is. De audiobeschrijving is ter beschikking op zondag 26 augustus 2012 op een speciaal gekozen locatie in de omgeving
van de Stadsschouwburg.

Beleef het historisch verhaal achter
de Praalstoet van de Gouden Boom
aan de hand van een fietsparcours
van Sluis over Damme tot het
Prinsenhof in Brugge. Zes verhaalpanelen evoceren het prinselijk
parcours dat werd afgelegd in 1468,
naar aanleiding van de feestelijkheden voor het huwelijk van Karel
de Stoute en Margareta van York.
Een boeiende zomerfietstocht in het
spoor van Margareta en Karel.

Info

download de fietsroute via
www.erfgoedcelbrugge.be

dienst welzijn, t 050 32 67 71

Info
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Vrouwenwandeling ZIJ-Straten I

Brugge met een kleurtje –
wandeling

Dinsdag 21 augustus – 14.00 tot 16.00 uur
Lokettenzaal station Brugge

Zaterdag 7 juli - 14.00 tot 16.30 uur
De Burg, poort van het Brugse Vrije Brugge

Je trekt de ZIJ-straten van Brugge in en maakt kennis
met het leven van vrouwen vóór de Franse Revolutie.
Welke historische en economische rol speelden zij?
Welke sporen vind je hiervan in de binnenstad? Hoe
doorstonden moeders hun bevallingen? Is Brugge ontsnapt aan de heksenvervolging? Je hoort ook wat over
de begijnen, de klooster- en lekenzusters.

Info
diversiteitsdienst@brugge.be, t 050 33 83 15,
inschrijvingen bij vormingplus,
regio.brugge@vormingplus.be, t 050 33 01 12

Ook in Brugge wonen heel wat vreemdelingen: studenten, vluchtelingen, mensen die met een Belg zijn
getrouwd... Ga samen met Karl Duc van Vormingplus
op zoek naar andere culturen in Brugge. Je loopt even
langs in de Patio, het opvangcentrum voor asielzoekers,
je krijgt wat te horen over het allochtone verenigingsleven en je verneemt hoe integratie in zijn werk gaat.
Een kopje Egyptische geluksthee sluit deze exotische
verkenning af.

Godsdiensten in Brugge bezoek aan de moskee
Vrijdag 6 juli – 9.30 tot 11.30 uur
Diksmuidse Heerweg 169 Sint-Andries
Ria en Aziz ontvangen je in de moskee langs de
Diksmuidse Heerweg. Je komt er te weten hoe de
Islamitische gemeenschap haar geloof beleeft. Je kan
er al je vragen kwijt over het gebed, de ramadan, de
aalmoes… Verzorg je kleding: geen korte broeken of
topjes.

Bruggespraak
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Tweede lessenreeks ‘Start to
sail/surf’ in september
Aan de Sint-Pietersplas gaat in september een
nieuwe reeks ‘Start to sail/surf’ van start. In
drie initiatielessen, op zondag 2, 9 en 16 september, krijg je de kneepjes van deze watersportdiscipline aangeleerd. De zeilreeks richt
zich tot +14-jarigen, groter dan 1,45 meter. Voor
beide disciplines is wel een zwembrevet van
100 meter vereist. De lessen lopen telkens van
13.30 tot 16.30 uur. Deelnemen kost 15 euro
per reeks. Inschrijven voor 20 augustus bij de
Sportdienst.

Loop eens op een ander
Met ‘Looproutes in Brugge’ brachten Howest,
KTA en Sportdienst Brugge een handig kaartje met tien looproutes uit.
De routes variëren van 2 tot 10 kilometer en liggen verspreid over het
Brugse grondgebied. Luc Van Lierde, die het idee lanceerde, is peter
van het project. Het kaartje is gratis te verkrijgen bij de Sportdienst,
in de stedelijke sporthallen, zwembad Jan Guilini en bij de sponsors
Bergh Sports, Decathlon, Immo Delbecque en Quick. Details en
gps-bestanden van iedere route zijn terug te vinden op
www.facebook.com/lopeninbrugge.

Info
sportdienst, koning leopold iii-laan 50 8200 sint-andries,
t 050 72 70 00 of sportdienst@brugge.be.

wedstrijd

WEDSTRIJDVRAAG

Tussen 23 mei en 11 juni kon je op de Burg de foto's bekijken van
de stadsfotografen. Bruggespraak hield na de tentoonstelling
KiekJeBrugge enkele foto's apart. Wie het antwoord kent op de volgende
vraag, maakt kans op een fotopaneel (1 op 1,5 meter groot).

Hoeveel fitnesstoestellen komen er op het
Zeebrugse strand te staan?
Stuur je antwoord voor 21 juli 2012 naar persdienst@brugge.be ,
dienst Pers en Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge.

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

meldingskaart

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Naam ________________________________________________________________________________________
Adres _ _______________________________________________________________________________________
Telefoon _____________________________________________________________________________________
Datum melding ____________________________________________________________________________
Te bezorgen aan het Meldpunt, Communicatiedienst,
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 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.
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SOCIAAL

Het Sociaal Huis
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Preventie
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Zonder zorgen op reis
Extra aandacht voor zwerfvuil in zomerse parken en op pleinen
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