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Schrijf je nog in voor de Triatlon Brugge
Garland Jeffreys gratis op de Markt
Bespaar energie met de Brugse Zomercheques
Nieuw beleidsplan alcohol en andere drugs

Dossier: Politie

<

beste bruggeling

Dag lezer,
Volgt u De Ronde? Elke zondagavond op tv of enkel die heilige
zondagnamiddag, de eerste zondag van april? Of misschien wel
helemaal ‘live’ van op de Brugse Markt?
In elk geval, de Ronde van Vlaanderen, dat is een monument, dus
vonden wij dat deze klassieker ook in ons stadsmagazine een ereplaats
verdient, helemaal op kop.
U kunt naar al die goed getrainde wielrenners kijken, maar u kunt ook
kiezen voor actief sporten in onze stad. Als u net te laat was voor de
inschrijvingen voor de Triatlon Brugge, dan heeft de Sportdienst goed
nieuws, want u krijgt nog een allerlaatste kans om er bij te zijn!
Met een Brugse Zomercheque kunt u vanaf nu niet enkel feesten en
van cultuur genieten. U kunt er ook, samen met uw buren, mee gaan
sporten.
Maar natuurlijk blijft ook cultuur in Brugge manifest haar plaats
opeisen. Cultuurcentrum Brugge gaat de internationale toer op en
focust op Zuid-Afrika, met onder andere opmerkelijk videowerk. Het
Concertgebouw brengt dans uit eigen land. In het BruggemuseumGruuthuse vindt u het resultaat van vele jaren archeologisch onderzoek
naar de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Daarover bestaan
verschillende mythes, maar nu hoort u het ‘Uit goede bron’, meteen de
titel van dit tentoonstellingsproject.
De affiche die bij de tentoonstelling hoort, heeft u bij uw Bruggespraak
gevonden. Als u hem ophangt en hij wordt opgemerkt, valt u misschien
in de prijzen.
In hetzelfde pakket vond u ook een folder over gratis draadloos
internet. Lees die goed, dan weet u hoe u gratis kunt mailen, surfen …
Natuurlijk vindt u in uw Bruggespraak weer veel meer dan sport en
cultuur. Zo is er bijvoorbeeld info over premies voor de inrichting
van studentenkamers of over het nieuw digitaal infopunt voor
ondernemers. In het dossier over de politie maakt u onder andere
kennis met de nieuwe korpschef.
Maar ik eindig waar cultuur en sport elkaar de hand reiken: op de
Markt van Brugge. Daar hoop ik u op 2 april met z’n allen te zien
tijdens het optreden van Garland Jeffreys dat de Stad u aanbiedt, op het
podium van De Ronde, op de vooravond van de wielertopper... Hail Hail
Rock ’n’ roll!

Patrick Moenaert, uw Burgemeester

SPORT <

2
3

extra plaatsen Triatlon Brugge op 18 juni
Op zaterdag 18 juni heeft de achtste
editie plaats van de Triatlon Brugge.
Het unieke kader van deze wedstrijd (1 km zwemmen in de Brugse
Reitjes, 45 km fietsen in het Brugse
Ommeland en 10 km lopen doorheen
het historische centrum van Brugge)
lokt in de maand juni telkens duizenden sportievelingen en kijklustigen naar de Brugse binnenstad.
Daarom is deze sportmanifestatie
elk jaar weer een enorm succes.
Het aantal deelnemers moet echter
noodgedwongen beperkt worden,
waardoor jaarlijks heel wat mensen
ontgoocheld zijn. Om daar iets aan
te doen, gingen de Sportdienst en de
organisator van de triatlon op zoek
naar mogelijke oplossingen.
Kandidaat-deelnemers mochten
halverwege februari al proberen zich
online in te schrijven, maar helaas
lukte dit voor heel wat gegadigden
ook niet. Daarop kwam het voorstel
om een extra inschrijvingsronde te
lanceren, speciaal voor Bruggelingen.
Concreet worden er voor Stad Brugge
200 extra deelnameplaatsen voorzien
(125 individuele atleten + 25 trioteams
(= 75 sporters)). Dit geldt voor bewoners die er niet in slaagden om zich
op 16 februari in te schrijven en voor
bewoners die zich nu nog snel via de
website (www.triatlonbrugge.be) willen registreren.

Achterin deze Bruggespraak vind je
een inschrijvingsstrook waarmee je
toch nog een kans maakt om te kunnen deelnemen. Enkel originele én
volledig ingevulde strookjes komen in
aanmerking (dus geen gekopieerde of
ingescande versies). Deze moeten de
Sportdienst ten laatste op 31 maart
om 16.00 uur bereiken. Via lottrekking worden dan de extra plaatsen
ingevuld.
Belangrijk:
- Enkel personen die in Brugge
gedomicilieerd zijn EN zich geregistreerd hebben op www.triatlonbrugge.be (links bovenaan op de
homepage) komen in aanmerking.
Je moet dus zowel je rijksregisternummer als je unieke registratiecode vermelden (bij de trio’s moeten minimum 2 van de 3 atleten in
Brugge gedomicilieerd zijn).
- Begin april krijgen 200 gelukkigen
een e-mail van de organisatie met
de noodzakelijke releasecode en
alle nodige instructies voor onder
andere de betaling (de deelnameprijs blijft ONGEWIJZIGD: 50 euro
voor individuele triatleten en 100
euro voor trio’s).

NIEUW: Triatlon door
Brugge, nu ook voor
de jongsten
Vlak na de start van de topatleten, kunnen de jongste sportievelingen hun hart ophalen
tijdens een ‘kids-run’ rond het
triatlondorp op de Markt.
Ben je tussen 5 en 12 jaar oud
en hou je van een sportieve
uitdaging? Dan is dit iets voor
jou! Terwijl de toppers zwemmen in de Reien en fietsen
door het Brugse Ommeland,
loop jij, aangemoedigd door
heel wat triatlonfanaten, het
parcours warm waarop zij
nadien hun sportieve strijd
uitvechten. Die strijd kun je
na je topprestatie trouwens
live volgen op de grote beeldschermen op de Markt.
Het triatlondorp op de Markt,
de Burg, het Provinciaal Hof
en de Hallen van het Belfort
zijn hiervoor de gedroomde
achtergrond. Je start in je
eigen leeftijdscategorie en
komt aan op het echte aankomstpodium van de triatlon.
De deelnameprijs is slechts
5 euro.
Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar
kidsrun@triatlonbrugge.be.
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Skate mee met de Brugse
rollerparade

Zweminstuif Olympiabad

Op vrijdag 6 mei 2011 start de Brugse rollerparade,
met recreatieve toertochten voor skaters, skeelers,
rolschaatsers en longboarders. Sinds 2009 zijn ook de
‘skikes’ (een combinatie van skaten, bike en langlauf)
van harte welkom. De tochten vinden plaats elke eerste
vrijdagavond van de maand, van mei tot en met oktober.
De start is om 20.00 uur. De eerste ronde telt 6 à
8 km, de tweede 12 à 14 km.
			

Burensportdienst IGOS organiseert op woensdag
30 maart 2011 voor de zesde keer de gratis IGOSzwemhappening in het Olympiabad. Vorig jaar waren er
meer dan 450 deelnemers uit 25 verschillende scholen.
In twee shiften genieten leerlingen van het derde en het
vierde leerjaar van een actief en gevarieerd watersport
aanbod: hindernisbaan, waterpolo, overlevingszwemmen, zwemwedstrijden … Van 13.30 tot 15.00 uur is het
de beurt aan de Brugse leerlingen.
			

www.debrugserollerparade.be
of t 0495 28 97 83

sportdienst, t 050 72 70 00, sportdienst@brugge.be,
koning leopold III-laan 50, 8200 brugge

Info

Info
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Dans in het Concertgebouw
Tijdens de tweede helft van het seizoen beroert het
Concertgebouw, in samenwerking met het Cultuurcentrum,
je met Belgische dans.
In april komen twee van de grootste Vlaamse choreografen
hun jongste creaties voorstellen. Sidi Larbi Cherkaoui werkt
voor zijn triptiek Babel(words) opnieuw samen met co-choreograaf Damien Jalet en scenograaf en beeldend kunstenaar
Antony Gormley.
Anne Teresa De Keersmaeker zet met En Atendant een nieuwe stap in haar exploratie naar het samengaan van dans en
muziek. Uitgangspunt is dit keer de Ars Subtilior, een complexe polyfonische muziekvorm uit de 14e eeuw.
Tijdens het domein José Navas belicht het Concertgebouw
diverse facetten van deze choreografische persoonlijkheid.
Navas brengt nieuw groepswerk met livemuziek (Diptych) en
een solostuk (Personae).
			

Info

www.concertgebouw.be, t 070 22 33 02

Hedendaagse
dans
Bruggespraak
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Zuid-Afrikaanse kunstenares
Berni Searle filmt in Brugge
Vorig jaar startte het Cultuurcentrum Brugge het nieuwe internationale kunstproject Horizon op. Jaarlijks werkt een buitenlandse gastcurator een tentoonstelling uit in Brugge. Nadien reist die tentoonstelling door naar andere landen. Horizon
2 focust op kunstenaars uit Zuid-Afrika.
Tijdens de eerste Horizon in oktober 2010 was de Iraanse gastcurator Amirali Ghasemi een tijdje in Brugge aan het werk. Dit
voorjaar neemt een Zuid-Afrikaanse delegatie de fakkel over. In de Hallen van het Belfort komt een solotentoonstelling van
Berni Searle (°1964, Kaapstad), een van de belangrijkste videokunstenaars van het Afrikaanse continent. Searle maakt
intrigerende installaties, met gefilmde performances, grote fotoprints en gevonden voorwerpen. Ze gebruikt haar eigen
lichaam als onderwerp en uitgangspunt. Voor haar performances bedekt ze haar huid met lagen van kleurrijke en aromatische kruiden of andere opvallende substanties. Het resultaat is uitgesproken esthetisch, maar roept ook vragen op in
verband met gender, huidskleur, afkomst … en de recente Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Eind januari verbleef Berni Searle
met een cameraploeg een week in Brugge voor de opnames van nieuw videowerk.

BRUGGESPRAAK Hoe is Brugge bevallen? Heb je de stad
kunnen verkennen?
BERNI SEARLE Brugge is een vreemde plaats, een beetje
onwerkelijk. Op het eerste gezicht maakt de stad een sprookjesachtige indruk, maar al snel wordt duidelijk dat dit ook een
stad van gevestigde traditie is. Het was de derde keer dat ik
Brugge bezocht als voorbereiding op mijn nieuwe opdracht;
ik had dus veel tijd om de stad te verkennen en om na te denken over wat ik in mijn werk zou kunnen gebruiken.
BRUGGESPRAAK Werkte een middeleeuwse omgeving als
Brugge inspirerend voor jouw vooruitstrevende kunst?
B. SEARLE De middeleeuwse achtergrond is nogal overweldigend; het is dan ook bijna onmogelijk dat de stad geen
invloed zou hebben op dit werk. De grootste uitdaging was
eigenlijk om te beslissen wat ik niet zou gebruiken in het
werk omdat de context historisch en visueel zo beladen is.
BRUGGESPRAAK Welk werk heb je hier kunnen verrichten?
B. SEARLE Ik heb aan een nieuwe video gewerkt in opdracht
van het Cultuurcentrum Brugge. Het wordt een video-installatie op drie schermen die vanaf april zal te zien zijn in de
Hallen van het Belfort als deel van een solotentoonstelling.
BRUGGESPRAAK Welke discussie wil je met je performance op gang brengen?
B. SEARLE Ik denk dat een van de centrale concepten van het
werk het idee van spanning is. Dit kan gezien worden als een
gespannen toestand of conditie die het gevolg is van krachten

die elkaar tegenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de
echte en de fictieve aspecten van de stad, over het machtsspel tussen seculiere, religieuze en politieke krachten, over
de werking van het heden en hoe het heden zich verhoudt tot
het koloniale verleden en over ideeën die te maken hebben
met bijzaken binnen een dominant discours. Dit zijn enkele
van de ideeën die in de video symbolisch uitgedrukt worden
door een fysieke spanning te creëren tussen lichaam en
zwart kant. Aan de andere kant roept het werk op tot bezinning en ritueel, het biedt dus geen antwoorden of oplossingen, maar de dingen worden ‘op tafel’ gelegd…
BRUGGESPRAAK Waarom focus je je op videokunst?
B. SEARLE Video ligt waarschijnlijk het dichtst bij wat het oog
ziet in het dagelijkse leven, het lijkt de realiteit weer te geven
en ik denk dus dat er een vorm van identificatie is. Maar
eigenlijk wordt het medium creatief en conceptueel gemanipuleerd, waardoor het mogelijk is de realiteit op een andere
manier uit te drukken.

Info
horizon 2 met berni searle e.a., van 17 april tot 12 juni 2011,
onder meer in de hallen van het belfort.
www.ccbrugge.be, t 050 44 30 40, cultuurcentrum@brugge.be
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Garland Jeffreys gratis op de
Markt van Brugge op 2 april
De start van de Ronde van Vlaanderen op de Markt is jaar na jaar een feest
voor Bruggelingen en bezoekers. De start op zondag 3 april 2011 wordt
opnieuw een echte happening met muziek, interviews met wielerbekenden,
animatie, grote namen op het podium … De cover van dit nummer laat je
alvast wat sfeer opsnuiven. Voor de vijfde keer op rij is er aan de vooravond
van de Ronde bovendien een gratis concert.
Dit jaar staat Garland Jeffreys op het grote podium op de Markt. Garland Jeffreys
(°1943) is een Amerikaanse singer-songwriter. In 1973 kwam zijn debuutalbum
uit, ‘Garland Jeffreys’. Rond dezelfde tijd werd ook een single uitgebracht, ‘Wild
in the Streets’, dat niet op de lp stond. Het nummer werd veel gedraaid op de
radio en werd later een van zijn grootste successen. Jeffreys bekendste albums
zijn ‘Guts for Love’, ‘Don't Call me Buckwheat’ en ‘Rock 'n' Roll Adult’. Zijn grootste hits waren de nummers ‘Matador’ en ‘Hail Hail Rock 'n' Roll’.
			

Info

zaterdag 2 april om 20.30 uur, gratis op de brugse markt.
in&uit brugge [concertgebouw] of www.bruggeplus.be

Week van de Amateurkunsten 2011: de
springplank voor amateurkunstenaars
Op 22 april 2011 geeft de dienst Cultuur het startschot voor de Week van
de Amateurkunsten, die tot 1 mei 2011 loopt. Op 23 april kunnen enthousiaste voorbijgangers zich artistiek uitleven op een reusachtig schildersdoek. Ook het project KunstTogen, waarbij verschillende horecazaken werk
van opkomende kunstenaars tentoonstellen, vindt opnieuw plaats. In de
Ryelandtzaal exposeren gevestigde Brugse kunstenaars. Het officiële programmaboekje met een overzichtelijk plan vind je vanaf april 2011 bij de
dienst Cultuur.
			

Info

dienst.cultuur@brugge.be, t 050 44 82 72

Concert Loudon Wainwright III op 4 mei 2011
De concertagenda van het Cultuurcentrum kreeg er onlangs een naam
bij om duimen en vingers bij af te likken: Loudon Wainwright III. Op
4 mei treedt deze Amerikaanse singer-songwriter op in de Brugse
Stadsschouwburg. De laatste jaren gingen vooral de jongere telgen van de
Wainwright-clan - zoon Rufus en dochter Martha - met de aandacht lopen.
Niet helemaal fair tegenover hun vader, Loudon Wainwright III, al decennialang een van grote legendes van de americana-folkrock. De voorbije
jaren bracht hij een reeks memorabele platen uit zoals ‘Recovery’, ‘High
Wide & Handsome: The Charlie Poole Project’ (goed voor een Grammy
Best Traditional Folk Album) en het verrassend amusante ‘10 Songs For
The New Depression’. Voor het voorprogramma vergezelt dochter Lucie
Wainwright Roche hem naar Brugge.
			

Info

stadsschouwburg brugge, 4 mei 2011, t 050 44 30 60, www.ccbrugge.be
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Expo ‘Uit goede bron’ in Bruggemuseum-Gruuthuse
Vanaf vrijdag 8 april tot en met
zondag 16 oktober vindt in het
Bruggemuseum-Gruuthuse de
tentoonstelling 'Uit goede bron'
plaats. Dit tentoonstellingsverhaal
over de ontstaansgeschiedenis van
Brugge begint bij de vroegste sporen van rondtrekkende jagers en
eindigt bij de bouw van de eerste
stadsomwalling in 1127.
BIEKE HILLEWAERT (stadsarcheologe) Over het ontstaan van Brugge
doen wilde geruchten de ronde.
Brugge lag aan de zee, of Brugge
is gesticht door Vikingen zijn er
enkele van. Dankzij het archeologisch onderzoek van de laatste
dertig jaar in de binnenstad en
zeven jaar in het omliggende gebied
kunnen we nu meer duidelijkheid
brengen over die vroege jaren en de
oude theorieën nuanceren. Door de
samenwerking van archeologen en
historici kunnen we een tipje van de
sluier lichten over de voorgeschiedenis van wat in de middeleeuwen
een bloeiende Europese handelsstad wordt.
BRUGGESPRAAK Hoe is Brugge
ontstaan?
B. HILLEWAERT De geschiedenis van een stad is niet los te zien
van de omgeving. Daarom bekijken
we in de tentoonstelling het hele
gebied tussen Oudenburg, Torhout
en het Nederlandse Aardenburg. In
het onderzoek hebben we veel aandacht besteed aan de landschapsontwikkeling. Brugge is immers
ontstaan op het raakvlak van twee
landschappen: de kustvlakte en de
zandstreek. Om van beide gebruik

te kunnen maken, vestigden de
eerste bewoners zich op de zandrug die deze twee landschappen
scheidde. Dankzij geavanceerde
3D-technologie hebben we die landschappen kunnen reconstrueren.
De bezoekers aan de tentoonstelling zullen als het ware kunnen
ervaren hoe het voelde om in een
Merovingische nederzetting rond te
lopen.
BRUGGESPRAAK Wanneer kunnen we dan spreken van de stad
Brugge?
B.HILLEWAERT De oudste vermeldingen van Brugge dateren
uit de 9de eeuw. Pas vanaf dan is
er sprake van een bestuurlijk en
administratief centrum. De eerste
stedelijke kernen vinden we in de
omgeving van de Oude Burg en de
Steenstraat, op de Brugse Burg en
ten zuiden van de Spiegelrei, waar
vermoedelijk de eerste Brugse
haven gelegen was. De tentoonstelling eindigt in 1127, bij de bouw van
de eerste stadsomwalling. Dankzij
het dagboek van Galbert kunnen
we ons dan voor de eerste keer een
beeld vormen van de stad.
BRUGGESPRAAK De tentoonstelling kreeg ook een opmerkelijke
vormgeving en campagne mee?
KATELIJNE VERTONGEN (projectmedewerker) De tentoonstelling is
opgebouwd als een wand die zich
slingert doorheen de verschillende
zalen. De opbouw in lagen is een
mooie verwijzing naar het archeologisch bodemonderzoek. In de
communicatiecampagne werken we
met beelden die twee belangrijke

mythes verbeelden die over Brugge
de ronde doen. We hopen zo de
mensen te prikkelen om het verhaal
achter hun eigen stad te komen
ontdekken. Voor gezinnen hebben
we een speurtocht uitgewerkt in de
tentoonstelling. Groepen kunnen
rondgeleid worden in de tentoonstelling door de gidsenverenigingen
en worden daarna meegenomen
in de stad op zoek naar de laatste
resten van Brugge zoals Galbert het
beschreef.
BRUGGESPRAAK Het project
behelst veel meer dan enkel de
tentoonstelling?
GEERT SOUVEREYNS (projectcoördinator) ‘Uit goede bron’ heeft
inderdaad nog vele nevenprojecten.
We werken samen met Westtoer
aan een fiets-en wandelkaart rond
de geschiedenis van het onderzoeksgebied. In Sint-Andries
bouwen we in opdracht van het
OCMW een reconstructie van een
Merovingisch huis bij het WZC
Hallenhuis (het vroegere Fabiola) en
Raakvlak organiseert in Jabbeke op
15 mei een heuse Romeinse markt.
Door het hele gebied loopt één
straat die doorheen de geschiedenis
de plek bij uitstek was om te wonen:
de Zandstraat op de zandrug tussen
de zandstreek en de kustvlakte. Het
Bruggemuseum zet daarom deze
zomer samen met de bewoners
van de straat initiatieven op om het
unieke van de straat in de kijker te
zetten en de bewoners dichter bij
hun geschiedenis te betrekken.

Info
www.uitgoedebron.info
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Groot Brugs Jeugdboekenfeest: een geheim
om te ontdekken!
Op zondag 27 maart is Hoofdbibliotheek Biekorf opnieuw het kloppende hart van
het Groot Brugs Jeugdboekenfeest. Thema dit jaar is ‘Geheimen’. Van 11.00 tot
17.00 uur kunnen jong en oud genieten van tal van activiteiten, verspreid over de
binnenstad. Luc Descamps, Kristien Dieltiens en nog veel andere auteurs komen
voorlezen. Bij illustratoren zoals Frow Steeman, Marjolein Pottie en An Candaele
kun je een workshop volgen. Nix leert je ondertussen striptekenen. Je kunt ook
theater meepikken: o.a. Raf Walschaerts (bekend van Kommil Foo) komt op bezoek
met zijn voorstelling ‘Zoon’.

Info
www.brugge.be/cabrio of in de programmafolders in de bibliotheek.
Alles is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk: t 050 47 24 33, elke weekdag van
10.00 tot 13.00 uur en op maandag en woensdag ook tussen 16.00 en 18.00 uur.
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Sinds begin dit jaar is Dirk Van Nuffel (°1957) de nieuwe korpschef van de Brugse politie. Hij volgt hiermee Philippe
De Wulf op. Bruggespraak sprak met de heer Van Nuffel over zijn kersverse functie en heeft in het dossier Politie ook
aandacht voor camera’s in uitgaansbuurten, het nieuwe politiedistrict in de Kartuizerinnenstraat en de bouwplannen voor
een nieuw politiehuis aan de Coiseaukaai. Voorts krijg je ook nog een overzicht van alle wijkinspecteurs.

Interview met de nieuwe korpschef Dirk Van Nuffel

BRUGGESPRAAK U treedt in de voetsporen van uw vader Olivier Van
Nuffel die van 1968 tot 1974 hoofdcommissaris was van het Brugse
politiekorps.
KORPSCHEF DIRK VAN NUFFEL Ik
noem dat eerder een toevalligheid.
Ik hecht daar niet zo veel belang aan,
het is eerder een leuke voetnoot in de
geschiedenis van de Brugse politie.

BRUGGESPRAAK Hoe was de eerste
kennismaking met het blauw in deze
stad?
D. VAN NUFFEL Ik ben nog volop bezig
met mijn kennismakingsronde. Ik heb
me voorgenomen om zes maanden te
gebruiken om het korps te leren kennen.
Brugge heeft een groot korps; het is, na
Antwerpen en Gent, het derde grootste
korps van Vlaanderen, als je Brussel
niet meerekent. Niet alleen de mensen
wil ik leren kennen, ook hun procedures
en hun manier van werken, want er
bestaan veel ongeschreven regels. Het
vraagt heel wat tijd om dat allemaal te
ontdekken en te begrijpen. Daarenboven
beschikt een politiekorps sowieso al
over een heel ingewikkelde organisatie
met erg uiteenlopende werkmethoden.
Daarnaast is het belangrijk dat we op
zoek gaan naar de young potentials in
ons team, ik wil weten wat er aanwezig is aan menselijk kapitaal. Dat is er
ongetwijfeld, maar ik moet ze zoeken en
vinden. Dit korps heeft immers heel wat
verborgen talenten.
BRUGGESPRAAK Het korps telt meer
dan 400 mensen …
D. VAN NUFFEL Ik zal ze nooit allemaal persoonlijk kunnen leren kennen.
Gelukkig dragen de politiemensen een

naambadge, dat helpt me al een beetje
(lacht). Tijdens mijn ‘ronde van Brugge’
wil ik zoveel mogelijk mensen ontmoeten
in de verschillende districten en diensten.
BRUGGESPRAAK Wat is de taak van
een korpschef?
D. VAN NUFFEL Ik vergelijk de politie
altijd met een voetbalploeg waar de
burgemeester de voorzitter van de
raad van bestuur is, die samen met het
bestuur de grote lijnen van het beleid
uitstippelt en keuzes gemaakt. Als
korpschef ben ik de coach, de trainer.
Maar het zijn de spelers op het veld, de
420 medewerkers, die het spel moeten
maken en de wedstrijd moeten winnen.
BRUGGESPRAAK U bent 19 jaar als
korpschef actief geweest in KnokkeHeist. Hebt u uw stempel kunnen
drukken op het beleid?
D. VAN NUFFEL Ik ben van nature zeer
bescheiden, dus moet je die vraag
eens stellen in Knokke-Heist. Maar ik
denk het wel: de politiezone Damme/
Knokke-Heist geldt binnen de politiewereld als een zeer goede referentie, een
voorbeeldkorps. We hebben veel gerealiseerd, maar er is een groot verschil
tussen Knokke-Heist en Brugge. Brugge
is provinciehoofdstad en dat brengt
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extra opdrachten met zich mee. Denk
maar aan bezoeken van staatshoofden,
het voetbal met twee ploegen in de
eersteklassecompetitie, de haven van
Zeebrugge met zijn specifieke vormen
van criminaliteit en de illegalenproblematiek, het mobiliteitsvraagstuk… De
aanwezigheid van een gevangenis en
een gerechtshof betekenen ook een
enorme hap uit het takenpakket van het
korps. We zetten daar veel mensen voor
in, volk dat anders misschien op straat
te zien zou zijn. Nu zetten we de mensen
effectief in op de plaatsen en ogenblikken waar ze nodig zijn.
BRUGGESPRAAK U wilt dus meer
blauw op straat?
D. VAN NUFFEL Perceptie en veiligheidsgevoel zijn bij de bevolking
belangrijk. Ik denk dat er geen onveiligheidsgevoel heerst, zeker als je onze
stad vergelijkt met andere centrumsteden als Gent, Antwerpen of Brussel.
Brugge is een veilige stad. De criminaliteitscijfers zijn goed, maar je mag
daarin niet berusten. Er zijn tendensen
die je altijd moet bewaken. Brugge mag
en moet een bruisende stad zijn, maar
het bruisen moet ook in veilige omstandigheden kunnen gebeuren en liefst
zonder overlast.
BRUGGESPRAAK Vandaar ook de
camera’s in de uitgaansbuurten?
D. VAN NUFFEL Dat staat in Brugge nog
in de kinderschoenen. We gaan daarvoor

nog meer personeel opleiden en het
juridisch kader errond verder verfijnen.
Dat vraagt veel investering en energie,
ook van de mensen die ermee bezig zijn.
BRUGGESPRAAK Big brother in de
binnenstad?
D. VAN NUFFEL Met camera’s heb ik al
heel wat ervaring opgedaan in Knokke
en ik kan zeggen dat er bij de publieke
opinie geen bigbrothergevoel bestaat.
lk vrees eerder voor onrealistische
verwachtingen; ondanks de aanwezigheid van camera’s zal er nog altijd iets
kunnen gebeuren. We kunnen niet altijd
in real time optreden. Vroeger konden
we soms enkel de schade opnemen, nu
zullen we misschien kunnen ingrijpen
vooraleer een incident escaleert. Maar
één ding is zeker: camera’s kunnen
nooit de politiemensen op straat vervangen.
BRUGGESPRAAK Welke accenten wilt
u leggen in de komende jaren?
D. VAN NUFFEL Na mijn zes maanden
observatie zal ik aan de burgemeester
en het stadsbestuur een soort businessplan voorleggen met een voorstel
van een aantal strategische keuzes die
moeten worden gemaakt. We staan nu
al voor een paar interessante opdrachten waarvoor we gelukkig kunnen rekenen op belangrijke investeringen van
het stadsbestuur. Ik denk hierbij aan
een politiepost in Daverlo (Assebroek)
en het nieuwe politiehuis aan de

Couiseaukaai dat veel nieuwe kansen
zal bieden voor ons korps. In dit concept moet het een laagdrempelig dienstenhuis worden met een belangrijke
voorbeeldfunctie op heel wat gebieden.
De inzet van wijkinspecteurs vind ik ook
een zeer belangrijk thema. In Brugge
hebben we nu één wijkinspecteur op
4.000 mensen. Dat is de nationale minimumnorm, maar ik zou dat willen verhogen. Ik wil ook de onthaalfunctie bij
de politie nog versterken, niet alleen op
het gebied van infrastructuur, maar ook
in de vaardigheden van onze medewerkers. We moeten daarvoor investeren
in opleidingen voor de mensen, we zijn
een lerende organisatie.
BRUGGESPRAAK U wilt de politie
dichter bij de burger brengen?
D. VAN NUFFEL En de burger ook
dichter bij de politie brengen. Het is van
belang dat elke burger snel zijn wijkagent kan contacteren zodat die gepast
kan reageren op de vragen van de
burger. Daarbij moeten we ook denken
aan nieuwe vormen van communicatie
zoals Facebook of Twitter. De politie zal
zich moeten aanpassen aan de heel
snel evoluerende samenleving. Mensen
beseffen soms niet dat er achter het
uniform ook een mens schuilt, een man
of vrouw met gevoelens, met eigen
sterktes en eigen zwaktes. We zijn ook
maar mensen. Gelukkig maar!

van assebroek tot zeebrugge

de lokale politie
brugge zoekt
nieuwe collega’s

Ben je geïnteresseerd, contacteer dan een van de
Beroepenvoorlichters Bij de lokale politie Brugge via
Beroepenvoorlichting.politie@Brugge.Be
lokale politie brugge, lodewijk coiseaukaai 2, b-8000 brugge
t 050 44 88 44 | politie@politiebrugge.be
www.politiebrugge.be of www.jobpol.be

Bruggespraak
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Nieuw politiecommissariaat
in de Lodewijk Coiseaukaai

Camerabewaking in de Brugse
binnenstad

Sinds het samenvoegen van de Gemeentepolitie en de
Rijkswacht in 2002 kampt de Brugse Lokale Politie met
een acuut huisvestingsprobleem.
Ook de omschakeling naar een gemeenschapsgerichte
politiewerking per gebied zorgde voor een steeds groter
wordende nood aan nieuwe accommodatie. De realisatie van een hedendaags, duurzaam en toekomstgericht
politiegebouw werd dus een absolute prioriteit.

Brugge is een bruisende en toeristische stad en dat
brengt veel volk op de been, ook in de uitgaansbuurten.
De lusten van zoveel uitgaansplezier brengen af en
toe lasten met zich mee. Eén van de prioriteiten in het
zonale veiligheidsplan is het tegengaan van weekendoverlast. Om hieraan te voldoen besloot het stadsbestuur om te investeren in camerabewaking.
Deze investering kost ongeveer 300.000 euro en maakt
deel uit van een bredere aanpak waarin preventie en
repressie hand in hand zullen gaan.

Na een grondige studie koos het College van
Burgemeester en Schepenen voor de bouwsite aan de
L. Coiseaukaai in de omgeving van Het Entrepot. Voor
het ontwerp van het commissariaat werd een wedstrijd
uitgeschreven. Een jury van deskundigen koos uiteindelijk voor het plan van Beel & Achtergael architecten
– Technum.
Het ontwerp valt op door zijn compactheid, bescheidenheid, verfrissende soberheid en groot gebruiksgemak.
Bovendien hecht het veel belang aan milieuzorg en
energiebesparing.
Het gebouw zal alle centrale diensten van onze lokale
politie huisvesten en bestaat uit een administratief
complex voor een 150-tal personeelsleden, een logistiek complex en een arrestantencomplex. Het bouwbudget bedraagt 28,4 miljoen euro (btw inbegrepen).

Na een uitgebreide studie werd beslist om 14 bewakingscamera's te plaatsen in de uitgaansbuurten.
Hiervan werden de eerste 4 vorig najaar in werking
gesteld: aan de Stadsschouwburg, de Vlamingstraat en
de Markt. Begin dit jaar werden de overige camera's
geplaatst: 2 aan 't Zand en 8 in de as Kraanplein, Van
Ooststraat, Kuiperstraat, Eiermarkt en Markt.
Er zijn 2 vaste camera's en 12 'dome-camera's'. Deze
zijn beweegbaar en aanstuurbaar vanuit de centrale
politiedispatching in de Hauwerstraat. 9 van de 14
camera's maken gebruik van het draadloze netwerk. Zo
moet geen dure glasvezelbekabeling per camerapunt
voorzien worden en kunnen later, waar nodig, eventuele
andere cameraposities toegevoegd worden.
De camera's hebben een driedubbel doel. Vooreerst
dienen ze om de uitgaansbuurten beter in het oog te
houden. Zo kan de politie beter inspelen op de situatie
ter plaatse en haar inzet erop afstemmen. Vervolgens
kunnen ze helpen bij de opheldering van inbreuken
allerlei: de beelden worden (maximum 30 dagen) opgeslagen en kunnen achteraf gebruikt worden om daders
van eventuele misdrijven op te sporen. Het derde
doel is ontrading: wie weet dat er een oogje in het zeil
gehouden wordt, zal zich wat meer inhouden.
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Politiedistrict Centrum Kartuizerinnenstraat
volledig vernieuwd
Onlangs werd het voormalige OCMWgebouw in de Kartuizerinnenstraat
de nieuwe thuis van de Lokale Politie,
District Centrum. Het is een gebouw
met een rijke geschiedenis. In 1578 werd
het gebouwd als Kartuizerinnenklooster
en van eind 18e tot eind 19e eeuw – was
het de thuis van de Zusters van Liefde.
In 1892 vormde stadsarchitect Louis
Delacenserie het geheel om tot kantoren
voor het OCMW en een museum. In 2002
beschermde een Ministerieel Besluit het
pand als historisch waardevol.

Ondanks heel wat aanpassingen voldeed het gebouw in 2006 niet langer
aan de noden van een hedendaags
kantoorgebouw voor het OCMW, dat
naar Ruddershove uitweek. Op 25
maart 2008 besliste de gemeenteraad
dat het District Centrum van de Lokale
Politie onderdak zou krijgen in de
Kartuizerinnenstraat.
Er vonden ingrijpende werkzaamheden
plaats die de brandveiligheid, de dubbele functie van het gebouw (publiek
toegankelijke ruimten en ruimten die

betrekking hebben op de werking van
de politiediensten) en de veiligheid
(toegangscontrole en camerabewaking)
aanpakten.
Zeventig medewerkers vinden er hun
werkplek, hoewel nooit allemaal tegelijkertijd, want er is een beurtrolsys
teem. Daardoor komt de permanente
bezetting op een veertigtal personeelsleden: politieagenten en medewerkers
verbonden aan het District Centrum.

Maak kennis met je wijkinspecteur

Phillippe Guilini

Kristine Lescroart

Jurgen Poupaert

Kevin Van Neste

Veronique Geers
Dirk Cornelissis

Bruggespraak

DISTRICT SINT PIETERS
Sint-Pieterskaai 37 - 8000 Brugge
t 050 47 28 06 (05) - f 050 47 28 09
sint-pieters.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Daniella Mus

Johan Devoldere
Marc Vandenbroeke

Peter Van Hamme

DISTRICT ASSEBROEK
Generaal Lemanlaan 123 - 8310 Assebroek
t 050 47 28 85 (86) - f 050 47 28 89
assebroek.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur.
Gesloten op zon- en feestdagen

Dirk Bogaert
Martine Mouquet

Luc Penninck

Eric Reuse

Joost Tavernier

Patrick Vercruysse

Chantal Baert
Philip Malbrancke

Jacky Van Maele

Noël Taecke

DISTRICT ZEEBRUGGE
Rijselstraat 98 - 8200 Sint-Michiels
t 050 47 28 45 (46) - f 050 38 07 01
sint-michiels.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Yves Schepens

Monika Desmidt

Wouter Pottier
Christopher Velasco

Geert Claeys

DISTRICT CENTRUM
Kartuizerinnenstraat 4 - 8000 Brugge
t 050 44 12 10 - f 050 44 12 09
centrum.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Rik Matthys

Johan Vanhoorenbeke

Danny Parmentier

DISTRICT SINT MICHIELS
Rijselstraat 98 - 8200 Sint-Michiels
t 050 47 28 45 (46) - f 050 38 07 01
sint-michiels.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

DISTRICT SINT KRUIS
Moerkerkse Steenweg 190 - 8310 Sint-Kruis
t 050 47 28 65 (61) - f 050 47 28 69
sint-kruis.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Fernand Bonte

Franka Bossier
Annemie Vanstaen

Nick Van Landschoot

DISTRICT SINT ANDRIES
Gistelse Steenweg 524 - 8200 Sint-Andries
t 050 47 28 25 - f 050 47 28 29
sint-andries.politie@brugge.be
openingsuren: Ma-vr: 8.00 - 12.00 en van 13.30 - 17.00 uur
(dinsdag tot 18.00 uur). Za: 8.00 - 11.45 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Geert De Vlieger

dossier <

12
13

wijken <
in de kijker

Premies bij werkzaamheden:
Aantal restauraties gaat
in stijgende lijn

Panna voetbal in jouw buurt
Panna voetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje, waarbij je
één tegen één speelt en via behendige
voetbaltrucs de tegenstander probeert
te snel af te zijn. Ben je tussen 8 en 18
jaar, kom dan naar de panna voetbal
tornooidagen in je buurt en doe mee!
Inschrijven is gratis en kan telkens
vanaf 13.30 uur. Deelnemers krijgen
een leuk aandenken. De beste deelnemers kunnen zich met elkaar meten
op de grote finaledag op vrijdag 22
april 2011 in het Jan Breydelstadion.
Op dit tornooischema zie je wanneer je
tijdens de paasvakantie in jouw buurt
panna voetbal kunt spelen:
ma 11/04: Scharphout - Lissewege
di 12/04: Jakobinessepark –
Brugge centrum
wo 13/04: Baron Ruzettepark – Brugge
centrum
do 14/04: Gulden Kamer – Sint-Kruis
vr 15/04: De Bilk – Sint-Jozef
ma 18/04: Markt - Zeebrugge
di 19/04: Meulewijk – Sint-Pieters
wo 20/04: Interbad - Assebroek
do 21/4: Parklaan – Sint-Michiels
vri 22/4: Jan Breydelstadion –
Sint-Andries (finale)
Info
sportdienst, t 050 72 70 00,
sportdienst@brugge.be, koning leopold
III-laan 50, 8200 brugge

Bruggespraak

Al sinds 1877 verleent de Stad subsidies
aan particuliere eigenaars voor het restaureren van gebouwen met erfgoedwaarde op het Brugse grondgebied die
niet als monument beschermd zijn.
De subsidie omvat 50% van de kosten
voor delen van het huis die zichtbaar
zijn vanaf de straatzijde en 30% voor
delen aan achtergevels en interieurs.
De tussenkomst per restauratie blijft
beperkt tot maximum 18.750 euro per
pand. In de afgelopen tien jaar zijn
meer dan 250 panden hersteld met
stadssubsidie, met een inbreng van
stadswege van ruim 4 miljoen euro.
Het waardevolle erfgoed in de deelgemeenten werd recent door de Vlaamse
Gemeenschap geïnventariseerd. Mede
door die inventaris waarin ook heel
wat recentere architectuur werd opgenomen, groeit de interesse voor dit
erfgoed. De laatste jaren komen steeds
meer aanvragen voor stadssubsidie in
de deelgemeenten binnen. Het gaat
om een vierde van het totale aantal
aanvragen. Het Agentschap Ruimte en
Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap
zal in de nabije toekomst beschermingsvoorstellen uitwerken aan de
hand van deze inventaris. Dit zal het
behoud en beheer van het onroerend
erfgoed nog sterker bevorderen.

Boeiende gevelrestauraties met
stadssubsidie zie je in Sint-Kruis
(Dampoortstraat 9-11-13), Sint-Andries
(Torhoutse Steenweg 51), Lissewege
(Stationsstraat 31 ), Assebroek (Gaston
Roelandtsplein 21) en Sint-Jozef
(Dudzeelse Steenweg 3 gaat binnenkort
van start).
Info
dienst monumentenzorg, dienst ruimtelijke ordening, oostmeers 17, 8000
brugge, t 050 47 23 59, monumentenzorg@brugge.be
Premie voor de inrichting
van studentenkamers
boven handelspanden
in de binnenstad
Door de toename van het aantal studenten in Brugge, stijgt ook de nood
aan studentenkamers. Tegen 2015
wordt het aantal nodige studentenkamers geraamd op 2.365, een duizendtal
meer dan er nu beschikbaar zijn. Eind
2009 waren er 1.377 studentenkamers.
Wie studentenkamers inricht op verdiepingen van handelspanden kan daar
een premie voor krijgen. De voorwaarden zijn dezelfde als voor de realisatie
van woongelegenheden boven winkels:
het gaat enkel om handelspanden in
de binnenstad. De straten die in aan-
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merking komen, zijn opgenomen in het
premiereglement.
De premie bedraagt 40% van de kostprijs
van de werkzaamheden die noodzakelijk
waren om de studentenkamer in te richten naar de normen van de politieverordening die de verhuur van kamers regelt.
Per studentenkamer is de maximale
premie beperkt tot 1.000 euro.
Huisvestingspremies
aanvragen vóór de start
van de werkzaamheden
Naast de premie voor de inrichting van
studentenkamers boven handelspanden in de binnenstad, kun je bij de Stad
ook premies aanvragen voor andere
werkzaamheden, ook in de deelgemeenten. Meer info hierover vind je bij
de Huisvestingsdienst.
Het is wel een absolute voorwaarde
bij de aanvraag van deze stedelijke
huisvestingspremies (de functionele
verbeteringspremie, de premie hemelwater, de premie wonen boven winkels
en inrichten studentenkamers) dat de
premie aanvraag VÓÓR DE START VAN
DE WERKZAAMHEDEN gebeurt. Een
stedelijk bouwcontroleur moet immers
een inschatting kunnen maken van de
noodzaak van de werkzaamheden voor
je eraan begint.
Info
huisvestingsdienst, oostmeers 19,
8000 brugge, t 050 44 85 39,
huisvestingsambtenaar@brugge.be
ook aanvraagformulieren zijn hier te
verkrijgen.

Gratis probeertickets De Lijn
In maart geven de Stad
en De Lijn de bewoners
van de wijken in SintJozef die bediend worden
door lijn 14 de mogelijkheid De Lijn
gratis uit te proberen. Met het probeerticket dat ze in de brievenbus krijgen,
kunnen ze alleen of met 2 personen
samen, tussen 1 en 31 maart, vanaf een
halte in de binnenstad een gratis busreis heen en terug maken.
sportaanbod
brugse zomercheques
Met een Brugse zomercheque kun
je samen met je buren op een aantal
vaste data en onder professionele
begeleiding aan sport doen. Het aanbod varieert van een eenmalige initiatie tot een langdurige reeks. Ook de
gevraagde kostprijs varieert. Er moeten
minstens zeven deelnemers zijn en het
maximale aantal deelnemers verschilt
per sport.
Mogelijke sporten zijn: loop je fit (5 lessen), initiatie zumba, initiatie petanque,
initiatie boogschieten, initiatie duiken
en panna voetbal (een populaire vorm
van straatvoetbal).
Info
sportdienst, t 050 72 70 00,
sportdienst@brugge.be, koning leopold
III-laan 50, 8200 brugge. Inschrijven is
verplicht en dit vóór april 2011.
energie besparen met de
Brugse Zomercheques
De Brugse Zomercheques, waarop
intussen al 150 buurtcomités een
beroep doen, breiden ook dit jaar hun
activiteiten verder uit. In 2011 helpen ze
Bruggelingen om energie te besparen.

Ook dit voorjaar kun je je als buurtcomité inschrijven voor een Brugse
Zomercheque. Je kunt dan met je buurt
een buurt- of straatfeest organiseren
en tot 200 euro steun krijgen. Of je kunt
kiezen voor een Zomercheque van 100
euro met een gratis optreden van een
van de vele muziekgroepen en kinderacts uit het aanbod van de Stad.
Dit jaar lanceert de Stad een nieuwe
actie waarmee men de Bruggelingen
wil helpen om energie te besparen.
Buurtcomités kunnen inschrijven om
twee ‘energiesnoeiers’ te laten langskomen bij geïnteresseerde buurtbewoners. De energiesnoeiers analyseren de
woning, geven tips over energiebesparende ingrepen, lichten mogelijke premies toe, zoeken de goedkoopste energieleverancier en installeren zelfs wat
energiebesparend materiaal. Een zeer
praktisch aanbod dat zowel het milieu
als de portefeuille van de Bruggelingen
ten goede komt.
Daarnaast kunnen buurtcomités dit
jaar een generale repetitie van Anima
Eterna Brugge meemaken, een bezoek
brengen aan de tentoonstelling ‘Uit
goede bron’ of deelnemen aan wandelingen met volkse buurtverhalen, de
gevels van de buurt opfleuren via de
bloemenactie, samen aan sport doen of
een website voor de buurt maken.
Aanvragen voor de Brugse
Zomercheques kunnen nog
TOT 1 APRIL 2011 ingediend
worden bij de dienst
Stedenbeleid, Blinde Ezelstraat 1,
8000 Brugge.

Info
www.brugge.be/brugsezomercheques
of dienst stedenbeleid, t 050 44 86 02,
maarten.hillewaert@brugge.be

VERHUIS <
STADSDIENSTEN

Tijdelijke verhuis
Mobiliteitscel
en Communicatiedienst
Op 1 februari 2011 startte de restauratie van het waardevolle en unieke
goudlederbehang uit 1728 op het gelijkvloers in het administratief centrum ‘t Brugse Vrije op de Burg in Brugge. De twee stadsdiensten die er
normaal huizen, verhuizen daardoor voor 5 maanden.
De Mobiliteitscel verhuisde naar de Infraxgebouwen (voorheen WVEM) in de
Hoogstraat 37. De Communicatiedienst verhuisde de balie naar een ander
bureau op het gelijkvloers van het Brugse Vrije. Beide diensten behielden
dezelfde openingsuren en telefoonnummers.
Als de werkzaamheden naar wens verlopen, nemen de Mobicel en de
Communicatiedienst begin juli 2011 opnieuw hun intrek in de balieruimte van
het Brugse Vrije.
Nog meer stadsdiensten in de Hoogstraat
De vzw Meeting in Brugge vond alvast een nieuwe, definitieve stek in de
Infraxgebouwen. Halfweg januari 2011 namen ook een aantal ambtenaren van
de Personeelsdienst er hun intrek, weliswaar tijdelijk, nadat enkele bureaus
in de Riddersstraat uitbrandden. Later verhuist ook de Wegendienst en ook
een gedeelte van de Informaticacel permanent naar de Infraxgebouwen in de
Hoogstraat.

Restauratie van uniek goudlederbehang
Het goudlederbehang bevindt zich op het gelijkvloers van het landhuis van
het Brugse Vrije, in de zogenaamde ledenkamer en raadkamer. Het goudleder werd als muurdecoratie aangebracht in 1728 tijdens de bouw van een
nieuw Landhuis van het Brugse Vrije in 1722-1728. Het gebouw zelf illustreert de invloed van het classicisme in de Nederlanden en werd in 1938
beschermd als monument.
Wie in de 16de, 17de of 18de eeuw wou pronken, bracht goudleder aan als
behang. De benaming goudleder is wat misleidend, omdat er geen goud
aan te pas komt. Goudleder is gemaakt uit kalfsleder, waarop een folie van
zilver (bladzilver) is aangebracht. In combinatie met een geel vernis zorgt
het bladzilver voor een verrassend goudeffect.
Op goudleder werden vaak decoraties aangebracht. In het Brugse Vrije is
het beschilderd met planten, bloemen en fruitkorven. Het zit gevat in de
eikenhouten lambrisering. Boven de deuren zijn ‘grisailleschilderingen’
bewaard, die verwijzen naar de ‘gerechtigheid’. Samen met het goudleder
worden ook de houten lambriseringen, de schilderijen, grisailles, schouwmantel… gerestaureerd. De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt iets
meer dan 300.000 euro.

Bruggespraak
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Vier mee met de Rainbow Pride op vrijdag 20 mei
Voor het derde jaar op rij organiseren de Brugse
holebi- en transgenderverenigingen samen met de
Diversiteitsdienst de Rainbow Pride. Op vrijdag 20 mei
2011 brengt deze optocht kleur in de Brugse binnenstad. Deze feestelijke stoet vertrekt om 19.00 uur aan
het Station, richting Markt en wordt afgesloten met een

glaasje en een streepje muziek. Met de Rainbow Pride
wil de Stad de Brugse holebi- en transgenderverenigingen de nodige erkenning geven. Op de dag tegen
homofobie op 17 mei worden er 4 regenboogvlaggen
opgehangen op de Markt.

Holebi-transwerkgroep zoekt medewerkers
De werkgroep holebi-transgender wil de belangen
van holebi’s en transgenders in Brugge verdedigen,
hun zichtbaarheid verhogen en de holebiverenigingen
ondersteunen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende holebi- en transgenderverenigingen (Goudou, Omegagay, TGV-West …) en
overkoepelende organisaties (Cavaria, CGSO, Polaris,
Diversiteitsdienst). De leden vergaderen tweemaandelijks en namen al initiatieven als de bovenvermelde

Rainbow Pride, het cultuurfestival ‘Uitgepakt’, een holebibrochure, boeken en films …

Amnesty International
blaast 50 kaarsjes uit

Brugge …
anders bekeken

De vijftigste verjaardag van Amnesty International wordt
ook in Brugge gevierd. Van 12 mei tot 22 mei 2011 kun
je in het AZ Sint-Jan een kunsttentoonstelling bezoeken
met werk van de leerlingen van het instituut Heilige
Familie en de kunstacademie. Op 13 mei 2011 kun je
deelnemen aan de mensenrechtenwandeling. De wandeling start om 19.00 uur aan de Diversiteitsdienst en eindigt in het opvangcentrum de Patio met een schrijfactie.
Je kunt je hiervoor inschrijven bij de Diversiteitsdienst.
Op 22 mei 2011 geven de studenten van het muziekconservatorium een benefietconcert.

Op zondag 30 april 2011 kun je met een gids een multiculturele wandeling maken door Brugge. Je loopt even
langs in de Patio, het opvangcentrum voor asielzoekers.
Je komt meer te weten over het allochtone verenigingsleven, over integratie … De wandeling wordt afgesloten
met een kopje Egyptische geluksthee.

Info
diversiteitsdienst@brugge.be, t 050 33 83 15

Heb je interesse voor deze thema’s en wil je meewerken
aan een holebi – en transgendervriendelijke stad? Dan ben
je welkom op een van de vergaderingen van de werkgroep.

Info
diversiteitsdienst@brugge.be, t 050 33 83 15

Info
30 april 2011, 14.00 uur, burg (t.h.v. brugse vrije),
diversiteitsdienst@brugge.be of t 050 33 83 15,
inschrijven bij regio.brugge@vormingplus.be
of t 050 33 01 12

noord- <
zuid

FAIR TRADE @ WORK op 12 mei 2011
Voor zijn jaarlijkse sensibiliseringsactie zet Fairtrade@work op
12 mei 2011 een heuse ontbijtspecial op touw. In 2010 schoven op
780 werkplekken duizenden werknemers hun voeten onder een
feestelijk gedekte ontbijttafel gevuld met fairtradeproducten.
Verras ook jouw collega’s met een fairtradeontbijt en zet je bedrijf of
organisatie op de kaart als geëngageerde werkgever. Vraag je huidige
voedingsleverancier naar zijn fairtradeaanbod of laat je verleiden door
het rijke aanbod van fairtradeproducten in de productendatabank op
www.maxhavelaar.be. Schrijf je werkplek in via www.fairtradeatwork.be
Als fairtradestad verwent Brugge pendelaars met een bioboterham
rijkelijk belegd met fairtradechoco. Afspraak aan de bushokjes aan het
Concertgebouw en aan de dreef tussen het Station en de Begijnenvest.
Ook het stadspersoneel toont z’n hart voor de boeren in het Zuiden en
organiseert voor de gelegenheid een fairtradeontbijt of -lunch.
Nog op 12 mei om 20.00 uur kun je in de Conferentiezaal (Stadhuis) gaan
luisteren naar de getuigenis van een producent uit Nicaragua. Hij heeft het
over de zin van fairtrade. Inschrijven kan via noordzuiddienst@brugge.be

Maak jouw NoordZuidinitiatief bekend
Na een reis in D.R. Congo besluiten Jef en Betty
om een lagere school uit de grond te stampen in
Kolwezi. Paul en Nita richten samen met de lokale
bevolking een schooltje en een medische hulppost
op in het Nepalese dorpje Chitre. Het Sint-Leocollege
gaat elk jaar een uitwisseling aan met een school in
Zuid-Afrika. Het AZ Sint-Lucas verbroedert met een
Congolees ziekenhuis in Popokabaka.
In Vlaanderen zijn naar schatting meer dan 1.100 van
dit soort initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking
actief. 30.000 tot 60.000 Vlamingen steken via een eigen
project regelmatig de handen uit de mouwen voor het
Zuiden. Ze worden 4de pijlers genoemd.
Heeft jouw school, vriendenkring, vereniging of familie een eigen project lopen in het Zuiden? Laat het de
Noord-Zuiddienst weten! Als 4de pijlerinitiatief kun
je je project meer ruchtbaarheid geven via de NoordZuidgids van de Noord-Zuiddienst en zelfs in aanmerking komen voor subsidies. Meer info krijg je bij de
Noord-Zuiddienst.

Bruggespraak

Nieuw subsidiereglement
voor Brugs Fonds
voor Ontwikkelings
samenwerking (BFOS)
Het Brugs Fonds ondersteunt projecten in het Zuiden
waarin Bruggelingen actief zijn. De projecten hebben betrekking op een of meerdere van de acht
VN-millenniumdoelen. Sinds kort heeft het BFOS een
nieuw subsidiereglement en aanvraagformulier dat je
kunt downloaden via www.brugge.be/noordzuiddienst
(rubriek ondersteuning) of kunt aanvragen via
noordzuiddienst@brugge.be.
Het BFOS komt zes à acht keer per jaar samen om de
projectaanvragen te beoordelen. De Raad van Bestuur
staat open voor mensen met expertise op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en projectsteun in het Zuiden.
Wie zijn of haar expertise ter beschikking wil stellen van
het BFOS, kan zich richten tot de Noord-Zuiddienst.

Info
noord-zuiddienst, oostmeers 105, 8000 brugge,
t 050 44 82 44 of noordzuiddienst@brugge.be

sociaal <

18
19

Dementiewijzer
informeert je
De Stad onderneemt, samen met
verschillende andere organisaties, verschillende acties om de
ziekte van Alzheimer of andere
vormen van dementie bespreekbaar te maken in onze maatschappij. Steeds meer mensen krijgen
immers met deze aandoening te
maken.
In april verschijnt de dementiewijzer. Deze uitgave ziet er een beetje
uit als een kleurenwijzer bij het
kiezen van verf. De wijzer biedt
enerzijds een zicht op het ruime
aanbod aan diensten en voorzieningen die werken rond dementie
en bevat anderzijds zeer praktische
en eenvoudige communicatietips.
De dementiewijzer wordt op 10.000
exemplaren gedrukt en wordt gratis
verspreid in het Fotonhuis.
Wil je als vereniging een lezing rond
dit onderwerp aanbieden, dan kun
je daarvoor een beroep doen op een
spreker verbonden aan het project.
Ook daar kan de dementiewijzer
worden verdeeld. Heb je bovendien
andere voorstellen of suggesties
rond het thema dementie, dan kun
je terecht in het Fotonhuis.
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Informatieavond
Opvoedingswinkel

ugge

.be

Het project wordt gedragen door
Stad Brugge en de dienst Welzijn,
het Overlegplatform Dementie,
het SEL en Foton en kreeg eveneens de steun van de Koning
Boudewijnstichting en de Provincie.

Info
www.dementievriendelijkbrugge.be
of fotonhuis, biskajerplein 2,
8000 brugge, t 050 44 67 93, elke
werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur
en 14.00 tot 17.00 uur,
info@dementievriendelijkbrugge.be

Op 22 maart om 20.00 uur kom
je tijdens een infoavond meer
te weten over dysfasie. Dysfasie
is als term nog niet zo ruim
bekend bij het grote publiek,
maar een vertraagde of zeer
moeizame taalontwikkeling bij
de peuter en kleuter moet zeker
van nabij gevolgd worden. Wat
is dysfasie juist? Hoe herken je
het? Wat kan helpen? Tijdens
deze voordracht krijg je correcte
basisinformatie en worden misverstanden weggewerkt.

Info
dinsdag 22 maart 2011,
20.00 uur, SFX, mariastraat 7,
8000 brugge, www.sprankel.be

erfgoed <

Laat je filmen op Erfgoeddag op zondag 1 mei 2011
Staat Erfgoeddag elk jaar met stip in je agenda of neem je er straks voor de eerste
keer aan deel? Ben je niet bang voor de camera? Dan zoeken we jou misschien
wel. Gezinnen, een groepje vrienden (jong en oud) of koppels die samen met een
reporter hun favoriete Erfgoeddagactiviteiten in Brugge willen beleven, kunnen
zich kandidaat stellen. Een cameraman volgt jullie de hele dag. Het resultaat
wordt een echt promotiefilmpje.
Stel je kandidaat met een korte motivatie en de samenstelling van de familie/
vriendengroep waarmee je wilt meewerken. Je doet dat via
info@erfgoedcelbrugge.be of per brief aan Erfgoedcel Brugge,
Pakhuizen, Komvest 45, 8000 Brugge - vóór 1 april!

vrijwilligers- <
centrale

Goed doen doet goed!
Heel wat organisaties zijn op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Lees
hieronder of er iets bij is voor jou.

oxfam wereldwinkel brugge,
christine belpame, t 050 33 11 68,
christine.belpame@oxfambrugge.be

Inburgeringscoaches
De inburgeringscoach ondersteunt
allochtone nieuwkomers in WestVlaanderen. Hij of zij onderneemt leuke
activiteiten met de nieuwkomers, helpt
bij de uitbouw van een sociaal netwerk:
vrijetijdsbesteding, buurtactiviteiten …

OKRA Academie
Je helpt onze werkgroep Academie bij
het plannen, organiseren, begeleiden
van de OKRA Academie activiteiten:
films, voordrachten, culturele uitstappen, … Voor wie actief meewerkt aan
de activiteiten biedt OKRA gratis deelname.

de SOM vzw,
hilde bekaert, t 051 69 79 89,
hilde.bekaert@deSOM.be

okra,
florence logghe, t 050 44 03 96,
florence.logghe@okra.be

Oxfam Wereldwinkel
In de plaatselijke wereldwinkels werken vrijwilligers mee aan de verkoop
van fairtradeproducten, ze staan op een
beurs, vertellen verhalen in scholen of
doen aan bewegingswerk.

Bezoekruimte Brugge
De bezoekrumte is een plaats waar
kinderen contact kunnen hebben met
hun familieleden of andere, voor hen
belangrijke personen na een moeilijke
echtscheiding.

Samen met de begeleiders help je mee
met praktische taken, verzeker je een
vriendelijk onthaal voor bezoekers en
dat om de 14 dagen op zaterdag vooren/ of namiddag.
caw regio brugge,
els vandecasteele, t 050 44 57 18,
bezoekruimte@cawregiobrugge.be
Regisseur gezocht
Het toneelgezelschap van het lokaal
dienstencentrum De Balsemboom is
dringend op zoek naar een regisseur:
iemand met kennis van toneel en die
zich vrijwillig wil engageren om een
groep enthousiaste toneelspelers te
begeleiden.
de balsemboom,
t 050 32 78 86,
steve.demeester@ocmw-brugge.be

Info
Meer vacatures op www.brugge.be/vrijwilligerscentrale of ga langs bij de Vrijwilligerscentrale,
blinde ezelstraat 1, 8000 brugge, t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be

Nieuw digitaal infopunt voor ondernemen
in regio Brugge online
lokale <
economie

De nieuwe webstek www.ondernemenderegiobrugge.be is hét economisch informatieplatform
voor de Brugse stadsregio. Ondernemers, handelaars en investeerders uit binnen- en buitenland
kunnen er terecht voor allerhande informatie over ‘ondernemen in regio Brugge’.
De website is het resultaat van een samenwerking tussen de Stad Brugge, RESOC Brugge en
negen gemeenten uit de Brugse regio: Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, KnokkeHeist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. De Europese, Vlaamse en Provinciale overheid stonden mee in voor de financiering.

Onderneem
en investeer
in regio Brugge
Het digitaal infopunt is hét economisch
informatieplatform voor de Brugse regio. Ben je
ondernemer, handelaar of investeerder, surf dan
naar deze webstek voor allerhande informatie
omtrent ‘ondernemen in regio Brugge’.

www.ondernemenderegiobrugge.be

Alle gemeenten binnen het Brugse RESOC-gebied hebben een steekkaart op de website. Je vindt
er hun specifieke lokale economische beleidsaccenten en de contactgegevens van stadsdiensten
die voor ondernemers belangrijk zijn.
Blikvanger is het pandenbestand met een gebruiksvriendelijke navigatie om potentiële vestigingslocaties te ontdekken. Het aanbod wordt regelmatig geactualiseerd in samenwerking met het
Agentschap Ondernemen (publieke immobiliënmarkt) en het bedrijf Korfina (private immobiliënmarkt). Via een handige zoekrobot vind je in een handomdraai beschikbaar bedrijfsvastgoed.

DAMME
BLANKENBERGE

ZUIENKERKE

In samenwerking met

Bruggespraak

De website heeft ook aandacht voor belangrijke economische actoren en belangenorganisaties.
Een beknopte steekkaart bezorgt je actuele contactgegevens en een toelichting over deze spelers
in het regionale ondernemerslandschap.

leefmilieu <
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Vermijd
verpakkingen
Elke Vlaming zet gemiddeld meer dan
een halve ton afval op straat, waaronder veel verpakkingen. Door een
beetje kritischer boodschappen te
doen, kun je het verpakkingsafval flink
doen dalen.
Water, frisdranken, bier … kun je kopen
in statiegeldflessen van glas of plastic
(PET of polycarbonaat). Kies voor deze
flessen en beperk zo het afval en de
vraag naar nieuwe grondstoffen. Meer
info op www.milieukoopwijzer.be.
Ook heel wat andere producten zijn te
koop in hervulbare of herbruikbare verpakkingen. Denk maar aan de navulpakken voor wasmiddelen, vloeibare
handzeep …
Deze verpakkingen geven recht op
statiegeld

Dit symbool betekent dat er geen
statiegeld op de verpakking geheven
wordt.

Plaatsen van kleinschalige individuele
waterzuiveringsinstallatie (IBA)

Vanaf 1 januari 2011 werd de stadspremie voor het plaatsen van een
IBA stopgezet. Als alternatief biedt
de Stad bewoners de mogelijkheid
om in te stappen in ‘collectief plaatsen van IBA’s’, een project van de
Tussengemeentelijke Maatschappij
der Vlaanderen voor Watervoorziening
(TMVW). Woningen die in niet-gerioleerde gebieden liggen, komen in
aanmerking om in te stappen in dit
project. Het collectief systeem is zowel
van toepassing op het plaatsen van IBA
bij nieuwbouw als het plaatsen van IBA
bij bestaande woningen. Er is ook een
regeling voorzien voor overname van
bestaande IBA’s. Als je wilt weten of je
woning gelegen is in een niet gerioleerd
gebied (rode cluster), en dus in aanmerking komt voor dit project, kun je
alvast een kijkje nemen op
http://geoloket.vmm.be/zonering.

Earth Hour

Op zaterdag 26 maart 2011 wordt op
initiatief van WWF voor de 3e keer
Earth Hour georganiseerd. Op die dag
zullen meer dan een miljard mensen
over de hele wereld tussen 20.30 en
21.30 uur symbolisch de lichten doven.
Met dit sterke gebaar wil WWF bewijzen
dat de mensen door zich te verenigen
werkelijk een verschil kunnen maken in
de strijd tegen klimaatverandering.

Info
www.earthhour.org

Info

nieuw <

dienst leefmilieu, t 050 44 83 46, en
de volgende bruggespraak

Gratis draadloos internet in Brugge
Om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier toegang tot de
digitale wereld te verschaffen, sloot Stad Brugge een samenwerkingsovereenkomst af met de Brugse firma ZapFi NV.
Wil je weten hoe je draadloos en gratis op het internet kunt surfen, mailen,
downloaden …, lees dan de brochure die bij deze Bruggespraak is gevoegd
of raadpleeg www.brugge.be.

GROEN <

Tentoonstelling Argus fotowedstrijd 2010
Samen met Natuurpunt en de Stad Brugge wil ARGUS, het milieupunt van KBC
en Cera, met deze fotowedstrijd de schoonheid en kwetsbaarheid van natuur en
landschap in de kijker zetten en de manier waarop wij als mens met onze leefomgeving omgaan. Daarmee is de ARGUS-fotowedstrijd uniek in zijn soort.
Amateurfotografen zoomen in op het belang van zuiver water en zuivere lucht, op
de biodiversiteit die onder druk staat en op de klimaatproblematiek. De tentoonstelling zet de beelden die de finale behaalden in de kijker.
Dixie Dansercoer, de bekende poolreiziger, is peter van de wedstrijd.

Info
natuurcentrum beisbroek, zeeweg 96, 8200 sint-andries, nog tot en met 25 april
2011, open van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, zondag van
14.00 tot 18.00 uur, natuur@brugge.be, t 050 32 90 11

LEVE de zee! 15 jaar Week van de Zee
Het thema voor de vijftiende ‘Week van de Zee’, dit jaar van 2 tot en met 6 mei 2011,
is ‘Leve de zee’. Stripfiguur Jommeke wordt de mascotte voor de volgende jaren.
Kinderen van het kleuter- en lager onderwijs krijgen volop de kans om de natuur
en het milieu aan zee te ontdekken en te beleven. De activiteiten vinden plaats op
het strand van Zeebrugge. Er is keuze uit een strandlabo met aandacht voor het
plankton, het schelpenspel en activiteiten in verband met wind en water. Als afsluiter van een leuke dag aan zee worden ook creamomenten georganiseerd.

Info
www.brugge.be, groendienst, afdeling natuur, t 050 32 90 11, natuur@brugge.be

OPROEP!
Doe mee aan
autoloze zondag
In het kader van de Europese ‘Dag
Zonder Auto Mobiel’, vieren we op zondag 18 september 2011 voor de vierde
keer autoloze zondag in de binnenstad.
Wie nu al ideeën heeft om op deze feestelijke dag met de buurt, de jeugdbeweging, sportvereniging, school... iets te
ondernemen in de binnenstad, kan met
voorstellen terecht op het e-mailadres
autolozezondag@brugge.be.

Bruggespraak

Affichewedstrijd
UIT GOEDE BRON
Bij Bruggespraak vind je de affiche van
de tentoonstelling (zie pagina 7). Maak
als Bruggeling mee promotie voor deze
bijzondere expositie en hang de affiche
zichtbaar aan je raam, op je auto … Met
wat geluk merkt ons rondreizende promoteam jouw affiche op en win je een
catalogus!

Kindermuzikanten gezocht
Na opnames in februari gaat de
Nederlandse productie Dolfje
Weerwolfje verder met filmen in
Brugge, van 15 tot 19 april 2011, in het
gebouw van HOWEST (Sint-Jorisstraat).
Het City Film Office coördineert deze
opnames.
De crew zoekt nog kindermuzikantjes
van 7 tot 12 jaar om stukken van Peter
en de Wolf te playbacken. Mail naar
roosje.floris@gmail.com en vermeld
naam, telefoonnummer en datum van
beschikbaarheid.

mobiliteit <
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Slimme borden leiden naar beschikbare bruggen
Halfweg december werden tien nieuwe,
'slimme' verkeersborden aan de tien
Brugse beweegbare bruggen in gebruik
genomen. Ze informeren je over de
toestand van de bruggen en over alternatieve routes. Dit initiatief moet de
wachtrijen aan de bruggen verkorten.
De tien informatieborden met ledverlichting staan op de toegangswegen
naar de bruggen. Op elk bord staan
twee tot vijf namen van bruggen. Is
de brug open voor het wegverkeer,
dan staat de naam van die brug in het
groen. Naast de brugnaam staat een
pijl met de rijrichting naar die brug.
Is de brug gesloten voor het wegverkeer om schepen door te laten, dan
staat de naam van de brug in het rood,

met daarnaast de afbeelding uit de
wegcode die een beweegbare brug
aangeeft. Autobestuurders worden zo
aangeraden een andere brug ervoor of
erna te gebruiken, of een andere weg
te nemen.
Is een schip onderweg naar een brug
en zal die brug korte tijd erna gedraaid
worden, dan staat de naam van de brug
in het blauw met ernaast de afbeelding van een boot die nadert. Zo weten
chauffeurs dat ze best een andere brug
kiezen als ze niet voor een gesloten
brug willen staan.
Tot en met de openstelling van de
nieuwe Scheepsdalebrug wordt deze
brug aangeduid in het rood met een
verbodsteken.

Werknemersabonnement parking Station
De parking Station biedt ruimte voor 1.500 wagens, is
uitstekend gelegen en biedt goedkope tarieven. Per uur
betaal je 0,50 euro, met een maximum van 2,50 euro
per dag. Op vertoon van het parkeerticket aan de lijnwinkel Station reizen zowel de chauffeur als de passagiers van de wagen gratis van en naar het centrum met
het openbaar vervoer.
Werknemers uit de binnenstad kunnen ook een goedkoop werknemersabonnement krijgen voor de parking
Station. De kostprijs hiervoor bedraagt 20 euro per
maand. Dat is minder dan de helft van de gewone prijs
(50 euro per maand). Ook met dit abonnement maak je
gratis gebruik van busvervoer van en naar het centrum.
Het attest dat bevestigt dat je werkzaam bent in de binnenstad kun je downloaden op de website van de stad
www.brugge.be/mobiliteit link ‘attesten’. Vervolgens
laat je dit invullen door je werkgever en bezorg je het
aan Interparking.

Info
interparking nv, naaldenstraat 10, 8000 brugge,
t 050 33 90 30.

mobiliteit <

Geplande werkzaamheden in 2011
Ook in 2011 worden weer heel wat
werkzaamheden uitgevoerd door
de verschillende wegbeheerders.
De bedoeling is natuurlijk om de
doorstroming van het verkeer en
de verkeersveiligheid te verbeteren. Hier volgt een overzicht van de
belangrijkste wegwerkzaamheden.
Voor de start van de werkzaamheden wordt alle bereikbaarheidsinfo
gecommuniceerc via de website
www.bruggebereikbaar.be
Kruispunt Expresweg met
Koning Albert I-laan en kruispunt Expresweg met Legeweg
De Expresweg zal in verdiepte ligging
onder deze kruispunten aangelegd
worden. Zo wordt het doorgaande verkeer op de N31 uit de verkeersafwikkeling op kruispuntniveau gehaald en zal
de N31 zijn functie als primaire weg,
type I vervullen.
Deze werkzaamheden zijn al begonnen en zullen in het voorjaar van 2013
beëindigd worden.

BRUGGE
BERE KBAAR
www.bruggebereikbaar.be

DÉ “MINDER HINDER”-WEBSITE
Scheepsdalelaan
De Scheepsdalelaan is al een tijdje
heraangelegd. Water en Zeekanalen
en het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) hebben een planning klaar voor
het plaatsen van de Scheepsdalebrug.
In mei 2011 zou deze afgewerkt moeten zijn en tegen 20 mei zullen de wegwerkzaamheden die aansluiten op de
brug ook beëindigd zijn. Vanaf dan zal
de verbinding tussen beide oevers weer
via de Scheepsdalelaan kunnen worden
gemaakt.

Structureel onderhoud R30
Gulden Vlieslaan en Koningin
Elisabethlaan
De voorbereidende ingrepen (herstel
van de parkeerstroken en plaatsen van
waterafvoer onder de rijweg) starten op
1 juli 2011. De eigenlijke werkzaamheden starten in augustus 2011.
Onderhoud van bruggen
Verschillende brugdekken krijgen in de
loop van 2011 een nieuwe toplaag, met
volgende indicatieve timing:
Kruispoortbrug: tijdens eerste week
paasvakantie
Gentpoortbrug (voetpaden): tijdens
paasvakantie
Katelijnepoortbrug: eind mei
Steenbrugge-brug: april (drie à vier
weken werk)

Herstelling Steenbruggebrug
Tijdens een recente controle werd
vastgesteld dat de Steenbruggebrug
te kampen heeft met technische problemen. Om de veiligheid van alle
gebruikers te garanderen, werd midden februari al een tonnagebeperking
ingevoerd.
Vanaf dinsdag 26 april wordt de
Steenbruggebrug tussen Oostkamp en
Brugge zeven weken lang gedeeltelijk
onderbroken voor het wegverkeer. De
afdeling Bovenschelde van Waterwegen
en Zeekanaal NV zal tijdens deze periode noodzakelijke herstellingswerkzaamheden uitvoeren.

Bruggespraak

Om de werkzaamheden in tijdsduur
te beperken, zal er ook op zaterdag
gewerkt worden. Voor het wegverkeer
blijft er steeds één rijstrook beschikbaar richting Brugge. Het verkeer
richting Oostkamp kan een plaatselijke
omleiding volgen. Voor fietsers en voetgangers blijft de brug wel steeds toegankelijk. De scheepvaart zal in groep
de brug kunnen passeren, maar tijdens
de spitsuren blijft de brug steeds open
voor het wegverkeer.
De tonnagebeperking voor zwaardere
voertuigen blijft van kracht tot na de
werkzaamheden.

preventie en <
veiligheid
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Nieuwe brochure inbraakpreventie
Inbraken zijn helaas van alle tijden.
Om ongewenst bezoek te vermijden,
kun je zelf maatregelen nemen. In de
herwerkte brochure ‘inbraakpreventie’ staan tips om inbrekers buiten te
houden. Hou bijvoorbeeld altijd ramen
en deuren gesloten als je er niet bent.
Je vindt er ook tips over iets meer
ingewikkelde bouwkundige maatregelen, zoals de verschillende types
hang- en sluitwerk. De gratis brochure
is verkrijgbaar bij de Preventiedienst,
in alle wijkdiensten van de verschillende districten en bij verschillende
evenementen en infosessies.
Gratis beveiligingsadvies
Wil je meer uitleg of wil je weten hoe
het bij jou thuis is gesteld op het gebied
van inbraakbeveiliging, dan kun je ook
gratis beveiligingsadvies aanvragen. De

technopreventief adviseur van de Stad
komt dan bij je langs en geeft je vrijblijvend tips.
Infosessies inbraakpreventie
Je kunt ook langskomen op een van
de infosessies. Naast de folders en
brochures vind je er een overzicht van
de verschillende soorten hang- en
sluitwerk om je woning te beveiligen.
• Dinsdag 3 mei 2011 om 19.00
uur in de Stedelijke Basisschool
De Triangel in Sint-Andries,
Diksmuidse Heerweg 159
• Donderdag 5 mei 2011 om 19.00 uur
in cultureel centrum De Dijk in
Sint-Pieters, Blankenbergse
Steenweg 221

inbraakpreventie

Wat kan je doen
om ongewenst
bezoek buiten te
houden?

Info
preventiedienst,
t 050 44 88 86,
preventie.politie@brugge.be,
www.brugge.be/preventie

De toegang is gratis

NIEUW BELEIDSPLAN ALCOHOL
EN ANDERE DRUGS 2011-2014
BRUGGESPRAAK Zijn er wijzigingen
tegenover het vorige beleidsplan?
LIES D’HONT De grootste wijziging
is dat het niet langer gaat om een
‘beleidsplan drugpreventie’, maar om
een ‘beleidsplan alcohol en andere
drugs’, zowel illegale als legale drugs.
Voorts blijft het beleidsplan niet beperkt
tot preventie, maar komen ook hulpverlening en regelgeving/repressie aan
bod.
Het tweede beleidsplan alcohol en
andere drugs 2011 – 2014 stippelt uit
wat de ambities en prioriteiten zijn
voor de Stad voor de komende vier
jaar op het gebied van preventie rond
alcohol en andere drugs. Binnen dit
nieuwe plan wil de Preventiedienst
zich nog meer profileren als contactpunt voor de inwoners voor vragen over alcohol en andere drugs.
Iedereen moet met zijn of haar vragen
terechtkunnen bij de coördinator
drugpreventie Lies D'hont.

BRUGGESPRAAK Aan het beleidsplan
is ook een actieplan verbonden?
L. D'HONT Tweejaarlijks wordt op basis
van het beleidsplan een actieplan opgemaakt, met daarin concrete projecten
voor diverse sectoren. In 2011 willen
we bijzondere aandacht schenken aan
drie thema’s: alcoholgebruik bij jongeren en volwassenen, vroegdetectie van
maatschappelijk kwetsbare groepen en
het uitstellen van de beginleeftijd van
alcohol en andere drugs.

BRUGGESPRAAK Jij bent contactpersoon, maar je bent niet alleen verantwoordelijk?
L. D'HONT Zeker niet. We blijven
samenwerken met onze partners: de
Lokale Politie, het Parket en de drughulpverleningsorganisaties. Zo zal er
o.a. meer aandacht zijn voor rijden
onder invloed. In dat verband worden
ook de speekseltesten ingevoerd. We
willen ook zorgen voor de optimale
begeleiding van justitiecliënten die te
kampen hebben met drugproblemen
en het aanbod aan kwaliteitsvolle
opvang, begeleiding en behandeling van
mensen met problemen rond alcohol
en andere drugs wordt verder geoptimaliseerd.

Info
preventiedienst, t 050 44 80 68,
lies.dhont@brugge.be, het beleidsplan
vind je op www.brugge.be

preventie en <
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Laat fietsdieven je tanden zien!
BIERVILTJES PROMOTEN EEN GOED SLOT
Uit cijfergegevens blijkt dat vooral
jongeren het slachtoffer worden van
fietsdiefstal. Vanaf het voorjaar vind je
daarom bierviltjes in de jongerencafés
ter promotie van een goed fietsslot.
Om deze actie extra kracht bij te zetten,
wordt met een ludieke, actieve stand
promotie gevoerd. Je vindt de stand op
’t Zand, op vrijdag 8 en vrijdag 29 april,
telkens van 16.00 tot 19.00 uur. Je kunt
er je fiets laten markeren en krijgt er
info over het goed afsluiten van je fiets.
Je kunt ook deelnemen aan de wedstrijd ‘fietsen op rollen’ en kans maken
op een zeer degelijk fietsslot.
Enkele tips
- sluit je fiets steeds af, ook al ben je
maar even weg

- maak je fiets vast aan het fietskader
én aan een vast voorwerp, gebruik bij
voorkeur twee sloten
- gebruik een degelijk slot. Een goed
slot is niet goedkoop, maar een nieuwe fiets is nog veel duurder
- doe bij fietsdiefstal altijd aangifte, via
het e-loket ( www.politiebrugge.be
of www.police-on-web.be ) of in elk
politiekantoor
- laat je fiets markeren, tijdens een van
de markeeracties of in de stedelijke
Fietsgraveerdienst, Hooistraat 17,
8000 Brugge, t 050 34 69 33 (open
elke woensdag van 14.00 tot 18.00
uur, elke vrijdag van 16.00 tot 18.00
uur, elke eerste en derde zaterdag
van de maand, van 9.00 tot 12.00 uur)

bestuur <

33 uitbaters gaan nieuw
engagement ‘+ café’ aan
Begin dit jaar kregen 33 café-uitbaters
het label + café voor de periode 20112013. Daarmee gaan ze met de Stad en
de Politie het engagement aan om mee
te werken aan een positief uitgaansklimaat. Binnen hun uitbating hebben ze
aandacht voor verstandig schenkgedrag
en goed nabuurschap. Daarnaast laten
ze geen gebruik van illegale middelen
toe, zijn ze tegen agressie en discriminatie. De horecacoach volgt dit engagement op en ondersteunt en informeert
de uitbaters.
Er werd ook een nieuwe infogids voor
uitbaters Alcohol in de horeca opgemaakt.

Bruggespraak

Voor het komende werkjaar heeft
+ café ook heel wat nieuwe initiatieven
in petto: onder meer een vorming over
goed personeelsbeleid in een café, een
initiatief om de uitbaters te ondersteunen in hun samenwerking met bewakingsagenten (portiers) en een nieuwe
editie van de cafégids.

Info
de infogids is verkrijgbaar bij de
preventiedienst.
informatie over + café of geïnteresseerd
in het label? contacteer de horecacoach,
t 050 44 82 91,
piet.deville@brugge.be

Info
www.brugge.be/preventie (fietsproject)
je vindt hier ook een overzicht van de
markeeracties in jouw buurt.
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InschrIjvIngsstrook

extra wave trIatlon Brugge - 18 junI 2011

Inschrijven uiterlijk tegen 31 maart ‘11 om 16 u bij Sportdienst
(Koning Leopold III-laan 50, 8200 Sint-Andries)
DuID AAn of je InDIvIDueeL of In trIo DeeLneemt
ALLe gevrAAgDe Info moet verpLIcht IngevuLD worDen.
onvoLLeDIg IngevuLDe StroKen worDen nIet In AAnmerKIng genomen.

o InDIvIDueeL
nAAm

voornAAm

e-mail
rIjKSregISternummer
regIStrAtIe ID (via www.triatlonbrugge.be)

o trIo
nAAm en voornAAm deelnemers ,e-mail , rijksregisternummer en registratie ID
DeelneMer 1
DeelneMer 2
DeelneMer 3

regIStrAtIe ID (via www.triatlonbrugge.be)

Antwoord vorige wedstrijdvraag: de feestdag 'Ik vrijwillig' vond plaats op zaterdag 5 maart 2011. De dienst Pers en Publicaties kreeg
heel wat inzendingen binnen en bezorgde de winnaars ondertussen een pakket met fantasyboeken.
Nieuwe vraag: Hoe heet de nieuwe korpschef van Brugge?
Te winnen: Vijf oerdegelijke fietssloten!
Mail vóór 15 april 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 maart 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.

i n h o u d

3 sport
4

extra plaatsen triatlon brugge op 18 juni
nieuw: triatlon door brugge, nu ook voor de jongsten
skate mee met de brugse rollerparade
zweminstuif olympiabad

4 concertgebouw

dans in het concertgebouw

5 cultuur
6

zuid-afrikaanse kunstenares berni searle filmt in brugge
garland jeffreys gratis op de markt van brugge op 2 april
week van de amateurkunsten 2011: de springplank voor amateurkunstenaars
concert loudon wainwright III op 4 mei 2011

7 musea en erfgoed

expo 'uit goede bron' in bruggemeuseum-gruuthuse

8 jeugd

buitenspeeldag: speel en sport in je buurt
'jeugddienst gotcha': ga de strijd aan
word vriend van de jeugddienst en win!

8 BIBLIOTHEEK

groot brugs jeugdboekenfeest: een geheim om te ontdekken!

9 dossier
11
12

interview met de nieuwe korpschef dirk van nuffel
nieuw politiecommissariaat in de lodewijk coiseaukaai
camerabewaking in de brugse binnenstad
politiedistrict centrum kartuizerinnenstraat volledig vernieuwd
maak kennis met je wijkinspecteur

14 wijken in de kijker
15

panna voetbal in jouw buurt
premies bij werkzaamheden: aantal restauraties gaat in stijgende lijn
premie voor de inrichting van studentenkamers boven handelspanden in de binnenstad
huisvestingspremies aanvragen vÓÓr de start van de werkzaamheden
gratis probeertickets de lijn
sportaanbod brugse zomercheques
energie besparen met de brugse zomercheques

16 verhuis staddsdiensten

tijdelijke verhuis mobiliteitscel en communicatiedienst
restauratie van uniek goudlederbehang

17 diversiteit

vier mee met de rainbow pride op vrijdag 20 mei
holebi-transwerkgroep zoekt medewerkers
amnesty international blaast 50 kaarsjes uit
brugge… anders bekeken

18 noord-zuid

fairtrade @ work op 12 mei 2011
maak jouw noord-zuidinitiatief bekend
nieuw subsidireglement voor brugs fonds voor ontwikkelingssamenwerking (bfos)

19 sociaal

dementiewijzer informeert je
informatieavond opvoedingswinkel

erfgoed

laat je filmen op erfgoeddag op zondag 1 mei 2011

20 vrijwilligerscentrale
goed doen doet goed!

lokale economie

nieuw digitaal infopunt voor ondernemen in regio brugge online

21 leefmilieu

vermijd verpakkingen
plaatsen van kleinschalige individuele wterzuiveringsinstallatie (iba)
earth hour

nieuw

gratis draadloos internet in brugge

22 groen

tentoonstelling argus fotowedstrijd 2010
leve de zee! 15 jaar week van de zee

oproep

doe mee aan autoloze zondag
affichewedstrijd uit goede bron
kindermuzikanten gezocht

23 mobiliteit
24

slimme borden leiden naar beschikbare bruggen
werknemersabonnement parking station
geplande werkzaamheden in 2011
herstelling steenbruggebrug

25 preventie en veiligheid
26
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nieuwe brochure inbraakpreventie
nieuw beleidsplan alcohol en andere drugs 2011-2014
laat fiesdieven je tanden zien! bierviltjes promoten een goed slot

bestuur

33 uitbaters gaan nieuw engagement '+ cafÉ' aan
inschrijvingsstrook extra wave triatlon brugge -18 juni 2011
wedstrijd
meldingskaart

Op woensdag 23 maart, 13 en 20 april en 11 mei zijn er op
Focus/WTV weer Trefpuntuitzendingen over Brugge.

UITGAVE Johan Coens, stadssecretaris
FOTOGRAFIE Cel Fotografie Stad Brugge, Flora Barrow, Ross Halfin en Anne Van Aarschot
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.

