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beste bruggeling

Begin 2007 viel het beleidsprogramma 2007-2012 in uw bus. In
mijn voorwoord legde ik u toen uit dat wij met dat programma een
evenwichtig beleid beoogden, met voldoende ambitie en op maat van
de stad. Ik vergeleek de stad toen met een huis met vele kamers met
elk hun eigen accenten: economie, groen, sport, mobiliteit, informatie,
veiligheid, toerisme, jeugd, sociaal beleid, milieu, financiën, noem maar
op …
Nu zijn wij – uw stadsbestuur en de stadsdiensten – weliswaar geen
twee maanden met vakantie geweest, maar toch: september is voor
de meesten onder ons de maand waarin we na wat deugddoende
ontspanning de draad weer oppikken.
Een ideaal moment dus om na te gaan hoe ver we staan. Welke
beleidspunten zijn ondertussen gerealiseerd, welke willen we nog rond
krijgen, welke wachten nog op afwerking? Wij vinden dat de Bruggeling
recht heeft op transparantie en bieden u in deel één van dit dossier een
stand van zaken. Zo ziet u hoe wij de voorbije jaren de kamers van onze
stad hebben ingericht en welke accenten we nog wensen te leggen. In
het dossier van november leest u dan het vervolg.
In dit nummer vindt u, naast het dossier, weer veel info over de
zaken waarmee de Stad bezig is. Wij decoreren onze stadskamers
zo aantrekkelijk mogelijk. Voor het frisse behang zorgt Open
Monumentendag 2011. Het Concertgebouw zorgt voor sfeer met een
uniek muzikaal project en ook September Jazz zal veel bewoners
bekoren. De dienst Leefmilieu houdt het huis net en gezond met de
eerste ecobeurs, de creatieve ruimte wordt gevuld door de dienst
Cultuur, de Groendienst zorgt voor een tuin vol kijk- en speelplezier,
de bibliotheek is een uitgelezen leeskamer, er is een actief benutte
sportruimte en ook in de jeugdkamers valt heel wat te beleven, de
voorraadkamers zijn goed gevuld met fairtradeproducten, de tafel
gedekt op de wijze van het culinair festival KookEet en … wat staat
er daar in de garage? De auto natuurlijk, want die mag zo vaak als
mogelijk op stal, zeker op Autoloze Zondag 2011!
Beste lezer,
Het is niet omdat wij in september weer volop aan het werk gaan,
dat er in Brugge geen tijd of gelegenheid meer is voor cultuur en
ontspanning. Lees er dit nummer maar op na.

Patrick Moenaert, uw Burgemeester
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Conflict is thema Open Monumentendag
Dit jaar zet Open Monumentendag (OMD) voor de 23ste
keer het architecturale erfgoed in de kijker, en dat
binnen het thema ‘Conflict’. Neem mee een kijkje achter de schermen van jouw monumentale stad.
Naast de ‘grote’ monumenten en verhalen krijgen ook
kleinschalige projecten de nodige aandacht. Er zijn ook
verschillende boeiende lezingen, tentoonstellingen en themawandelingen.
De vroege geschiedenis komt aan bod met de slottoren van
Male, een ankerplaats. Ontdek met de boot of per fiets wat
er monumentaal nog overblijft van de twee stadsomwallingen en zie hoe de stad zich in de middeleeuwen verdedigde.
Je kunt ook drie van de vier stadspoorten en de Poertoren
bezoeken. Schuttersgilden waren in de middeleeuwen partners in de verdediging van de stad. Op zaterdagnamiddag
kun je in de tuin van de Sint-Sebastiaansgilde wandelen. De
Sint-Jorisgilde is zowel op zaterdag- als zondagnamiddag
te bezoeken.
Of een belofte tijdens de Slag op de Pevelenberg in de
Vlaams-Franse strijd in 1304 aanleiding gaf tot de bouw
van een kapel en het inrichten van een processie, komt de
bezoeker te weten in de wondermooie Blindekenskapel in
de Kreupelenstraat. Een tentoonstelling en een lezing duiden het verhaal.
Het Fort van Beieren brengt de vroeg 18de-eeuwse
geschiedenis en de Spaanse Successieoorlog tot leven.
Op zaterdagnamiddag is er voor de piepjonge OMD-er een
Suske en Wiskehappening. De iets ouderen kunnen zich
tijdens de ‘fortennacht’ verdiepen in de geschiedenis van
deze wonderlijke plek.
Ook de twee Wereldoorlogen worden op OMD in herinnering gebracht. De Militaire Kapel in de Kartuizerinnenstraat
wordt de draaischijf binnen het verhaal van 10 en 11 september. In het straatbeeld zijn de vele gedenktekens ondertussen blijvende stille, stenen getuigen.

De rechtspraak is een ander aspect van het conflictverhaal dat het Brugse onroerende erfgoed mee vorm gaf.
Waar werd recht gesproken en waar werden veroordelingen uitgesproken? Waar stond de galg? Ons Stadsarchief
is vandaag in een deel van het oude gerechtsgebouw
gevestigd. Het huidige Gerechtsgebouw, ingericht in het
voormalige Kartuizerklooster en op de gronden van de
Rademakerskazerne staat voor het eerst op het OMDprogramma. Dat ordehandhaving eveneens met onroerend
erfgoed verband kan houden, ontdekt de bezoeker in een
tentoonstelling en lezing, maar vooral tijdens een bezoek
aan het nieuwe District Centrum van de Lokale Politie
in de Kartuizerinnenstraat, ooit een refugehuis. Ook de
Universiteit van de Verenigde Naties, die onderdak kreeg in
het Grootseminarie, is te weinig bekend en wil zich op OMD
voorstellen aan het Brugse publiek.
Dat vormgeving in de architectuur en keuzes bij restauratieopties en herbestemming vaak aanleiding geven tot
conflict is bekend, zeker in werelderfgoedstad Brugge. Het
Provinciaal Hof op de Markt, in 1878 ontworpen door Louis
Delacenserie en René Buyck, kan symbool staan voor de
populaire Brugse neostijl en discussies rond architectuurstijlen in Brugge. Op 10 en 11 september zijn verschillende
verrassende herbestemmingen en restauraties open waar
conflicten niet weg zijn. Zowel in de binnenstad als in
Assebroek en Lissewege staan interessante voorbeelden op
het programma. De restauraties zijn veelal enkel op reservatie te bezoeken.
Twee Brugse deelnemers aan de Vlaamse
Monumentenprijs worden in de kijker gezet: het hallenhuis
in Sint-Andries als archeologisch experiment en de restauratie van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Info
dienst monumentenzorg, brigitte beernaert,
oostmeers 17 brugge, t 050 47 23 82 of in&uit brugge,
’t zand 34, 8000 brugge of op www.openmonumenten.be
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Brugge Unesco Werelderfgoed
Het Brugse Begijnhof en het Belfort maken sinds het einde
van de jaren 1990 deel uit van de Unesco-Werelderfgoedlijst.
Met ‘Brugge, Culturele Hoofdstad van Europa 2002’ in het
vooruitzicht, werd een aanvraag ingediend om ook de historische binnenstad te erkennen en aan de lijst toe te voegen.
Het Werelderfgoedcomité keurde dit op 30 november 2000
goed, onder meer omdat de opmerkelijk gaaf bewaarde stad
een getuigenis is van veel eeuwen geschiedenis van de mensheid en de architectuur. De gotische baksteenarchitectuur, de
neogotiek en de 19de-eeuwse restauraties die eeuwenoude
tradities voortzetten, worden als kenmerkend geciteerd. De
erkenning vermeldt Brugge bovendien als bakermat van de
Vlaamse Primitieven met een uniek bewaard gebleven collectie. De erkenning is een bekroning voor decennialange inzet
om het uitzonderlijk erfgoed te behouden en behoedzaam te
restaureren.
De prestigieuze titel Werelderfgoedstad betekent voor
Brugge een aanzienlijke cultuurhistorische en toeristische
meerwaarde. Daarom hecht de Stad veel belang aan de zorg
voor het erfgoed. Zo worden restauraties sinds 1877 nauwkeurig opgevolgd en financieel gestimuleerd. Die zorg voor
het erfgoed sluit kwaliteitsvolle nieuwbouw echter niet uit.
Nieuwbouw integreren in het historische weefsel was en is
nooit eenvoudig, maar het blijft wel mogelijk. Het uitgangspunt is altijd dat behoud van de historische bebouwing vooropstaat en dat nieuwbouw uitzonderlijk toegelaten is waar de
bestaande bebouwing geen erfgoedwaarde heeft.
In maart 2010 kwam een drieledige Unesco-delegatie naar
Brugge om na te gaan hoe na tien jaar erkenning werd omgegaan met het erfgoed van de Stad. De Vlaamse overheid en
het Stadsbestuur begeleidden en informeerden de delegatie.

Beeldbank Brugge viert tien jaar
www.beeldbankbrugge.be viert zijn tiende verjaardag met
een vernieuwde website. Surf vanaf half oktober naar
www.beeldbankbrugge.be en bekijk meer dan 40.000
beelden. Je vindt er foto’s van het dagelijkse leven naast
monumenten en mijlpalen uit de Brugse geschiedenis.
Beeldbank op straat
Als kennismaking vind je vanaf 1 oktober grote foto’s in
het straatbeeld. Op tien locaties kun je zien hoe Brugge
er vroeger uitzag.
Kalender
Als kers op de taart wordt een kalender voor 2012 uitgegeven met exclusieve oude foto’s van Brugge. Geniet
12 maanden lang van schitterende beelden van de stad
bij je thuis. Knip de bon achteraan je Bruggespraak uit
en haal de kalender af tegen 5 euro in de Museumshop.

Info
www.beeldbankbrugge.be
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Enkele Unesco-aanbevelingen:
De historische binnenstad zou integraal als stadslandschap moeten beschermd worden.
• Een strengere en meer behoudsgezinde houding is
aangewezen t.o.v. gebouwen die als architectuurhistorisch minder belangrijk beschouwd worden.
• Veranderingen van de stedelijke typologie zijn sterk
afgeraden en de impact van ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving
van het Werelderfgoed kunnen impact hebben.
• Visuele impactstudies zijn daarom aangewezen bij alle
belangrijke projecten in de onmiddellijke omgeving
van het Werelderfgoed (ook bij industriële installaties
in het landschap).
• Het kan een voordeel zijn om een Expertencommissie
op te richten.
•

Ook naar de Brugse erfgoedverenigingen werd geluisterd. Alle
geplande en recent verwezenlijkte projecten werden voorgesteld
en uitvoerig besproken. In juni 2010 ontving zowel de Vlaamse
overheid als de Stad een rapport met aanbevelingen en suggesties om het Werelderfgoed optimaal te beheren.
Het Stadsbestuur maakte op 26 juni 2010 een actieplan
bekend om de aanbevelingen uit dit rapport te realiseren.
Intussen werden in de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening strenge sloopvoorwaarden opgenomen en moeten visualisatiestudies uitgevoerd worden bij grootschalige
projecten in de historische binnenstad of in de onmiddellijke
omgeving ervan.
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Volgens de bevoegde Vlaamse minister zorgt de bescherming
van de volledige binnenstad als stadslandschap echter voor
onoverkomelijke juridische en administratieve problemen.
De minister ziet meer heil in een complementaire aanpak
waarbij de stadsgezichten (reien, pleinen, vesten) beschermd
worden en een globale beheersvisie voor de volledige binnenstad ontwikkeld wordt.
Op 21 januari 2011 heeft het College beslist om een managementplan op te laten stellen voor de historische binnenstad. Dat moet vóór 1 februari 2012 ingediend worden en
wordt gestuurd en opgevolgd door de stedelijke dienst voor
Monumentenzorg en Erfgoedzaken.
Deze dienst moet ook de Werelderfgoedsite (WHP) blijvend
onder de aandacht brengen via publicaties en een specifieke
website, en elk architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en
bouwhistorisch onderzoek begeleiden. Daarnaast wordt van
hen gevraagd om een vergelijkende analyse te maken van
andere Werelderfgoedsteden, hun beleidsinstrumenten,
knelpunten, conflicten …
Brugge is een actieve stad die onderhevig is aan dynamische
processen, nieuwe normen en technieken. Onze stedelijke
diensten en beleidsvoerders volgen die processen nauwkeurig op in overleg met de Vlaamse overheid. De erfgoedwaarden van de stad worden daarbij nooit uit het oog verloren.
Werelderfgoedstad Brugge is in de 21ste eeuw een levende
stad die er elke dag naar streeft om tegenstrijdige eisen van
behoud en gebruik zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen.
Behoud staat daarbij voorop.
Via Bruggespraak zullen we de vorderingen van dit proces
regelmatig in de kijker plaatsen.
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Opvoeden ... een kinderspel?!
De Opvoedingswinkel organiseert in het najaar volgende informatieavonden
* 'Mijn kind en drugs' op 21 september 2011 door Tomas
Van Reybrouck, Ldc Van Volden, J. Dumeryplein 1
(Boeveriestraat) Brugge

* 'Haal je schatten uit de watten' over opvoeden in een
verwenmaatschappij door Marijke Bisschop, 17 oktober,
cultuurfabriek, 8340 Sijsele

* Infoavond de Sprankel - ‘Doping voor dyslectische student?’ over succesvol studeren met een leerstoornis aan
de hogeschool op 22 september 2011 door Chris Mestdagh,
De Frères SFX, Mariastraat 7 (Nieuwstraat 2), 8000 Brugge

Kiekendoe: activiteiten voor papa’s met hun kinderen
Van september tot december organiseert de opvoedingswinkel gratis activiteiten voor papa’s met hun kinderen. Op zaterdag 24 september is er één GPS-zoektocht. Schrijf je snel in,
het aantal plaatsen is beperkt!
Wie aanwezig was op een van de activiteiten mag met zijn
kinderen naar een thuismatch van Cercle Brugge.

* 'De computer, een helpende hand voor kinderen met leerproblemen': cursus in 3 zaterdagvoormiddagen voor leerling,
ouder en leerkracht op zaterdag 1 oktober, zaterdag 8 oktober en zaterdag 15 oktober. Telkens van 9.00 tot 12.00 uur,
Dienstencentrum De Lelie, Weidestraat 81, 8310 Assebroek
* 'Positief opvoeden en toch grenzen stellen' op 6 oktober
door Els Dejaegher, Ldc De Braambeier, Loppemsestraat
14a, 8210 Zedelgem

Info
www.opvoedingswinkelbrugge.be
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Kinderdagverblijf Knuffel wordt 30
Op zaterdag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur viert Kinderdagverblijf Knuffel
zijn 30ste verjaardag. De kleinsten kunnen zich uitleven op de draaimolen of op het
springkasteel. Een poppenspeler zorgt voor amusement en een ballonnenblazer
maakt toffe creaties. Kom het vernieuwde speelterrein en het deels vernieuwde interieur bekijken of kom vrijblijvend langs voor informatie. Knuffel is er voor kinderen
van 0 tot 3 jaar. Er zijn ook drie plaatsen voor dringende of onverwachte kinderopvang
en dit voor maximaal zes maanden.

Info
charlotte de laere, karel ledeganckstraat 1, 8000 brugge,
kinderdagverblijf.knuffel@brugge.be, t 050 31 26 13

De Te Gek!?-Karavaan
trekt door Brugge

20 oktober 2011,
Wereld Osteoporose Dag
In België leven naar schatting 20 procent vrouwen en 5 procent mannen ouder dan 50 met osteoporose. Osteoporose
zorgt voor broze en breekbare botten. Het ontwikkelen van
de ziekte zorgt aanvankelijk niet voor ernstige problemen.
Mensen weten vaak pas dat ze aan de aandoening lijden als
ze iets breken.
Preventie is dan ook heel belangrijk. Daarom organiseren de Osteoporose Liga vzw en de Stad op 20 oktober
een gratis infodag. Plaats van afspraak: Stadshallen,
Georges Rodenbach- en Hendrik Pickeryzaal. In het
Gezondheidsdorp, van 13.00 tot 19.00 uur, kun je je gratis
laten screenen. Van 19.00 tot 20.30 uur volgt een panel
gesprek met enkele deskundigen. Achteraf volgt een gratis
drankje. Inschrijven is gratis, maar wel noodzakelijk, en dat
voor 6 oktober 2011 via dienst Welzijn, Burg 12, 8000 Brugge,
telefonisch op 050 32 67 71 of per mail naar
dienst.welzijn@brugge.be. Het aantal plaatsen is beperkt!

Een op de vier Vlamingen krijgt vroeg of laat psychische
problemen. De meeste mensen praten niet openlijk over hun
aandoening. De Te Gek!?-Karavaan wil komaf maken met dit
absurde taboe en trekt daarom in oktober door alle Vlaamse
provinciehoofdsteden.
Op vrijdag 7 oktober 2011 om 16.00 uur stopt de karavaan
in Brugge. De optocht start op de Markt. De Stad en de
Provincie vragen individuen en verenigingen, de sector van
de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg, het
onderwijs en de middenveldorganisaties om mee op te stappen. Gemeente- en Provinciebesturen zullen aanwezig zijn,
net als de Te Gek!?-boegbeelden Kristien Hemmerechts en
Guy Swinnen.
Na de optocht volgt om 17.00 uur een verrassingsact en
om 18.00 uur geven Guy Swinnen, Hannelore Bedert, Koen
Buyse, Helmut Lotti, Wannes Cappelle en Walter De Buck
samen met De Laatste Showband een gratis concert op de
Markt. Kristien Hemmerechts presenteert het evenement.
Op dezelfde locatie vindt ook een geestelijke gezondheidsbeurs plaats. Je maakt er kennis met organisaties binnen de
sector en je kunt er proeven van de Te Gek!?-soep, naar een
recept van Jeroen Meus.

Info
www.tegek.be, info@tegek.be

Seniorenadviesraad viert zijn
40ste verjaardag
De Brugse Seniorenadviesraad bestaat 40 jaar. Ze organiseert elk jaar samen met de Stad en het OCMW activiteiten
voor senioren: lente-en herfstwandelingen, digi-senior,
peperkoekactie, Autoloze Zondag … De veertigste verjaardag
wordt gevierd op zaterdagnamiddag 15 oktober 2011 in de
Stadsschouwburg.
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In het stijlvolle tentendorp op de Markt maak je
zelf een keuze tussen het rijke aanbod aan culinaire verwennerij, terwijl je in de Stadshallen
terecht kunt voor kookdemonstraties van de
deelnemende topchefs. Toegang is gratis, eetbonnen worden verkocht per vijf tegen 15 euro.
Vermijd lange wachtrijen aan de kassa tijdens het
evenement en koop nu al je bonnetjes in voorverkoop in In&Uit of in één van de deelnemende
restaurants.

Culinair genieten
op KookEet
Op zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober wordt
de Markt het decor van het nieuwe culinair evenement
KookEet. Onder het peterschap van sterrenchef Geert Van
Hecke van De Karmeliet laten 23 Brugse toprestaurants,
drie traiteurs, een patissier en een chocolatier het publiek
kennismaken met gastronomie van het hoogste niveau in
een ‘tijdelijk’ restaurant.
GEERT VAN HECKE De bedoeling is dat elk restaurant een
bereiding klaarmaakt, het liefst met streekproducten. Die
gerechten zullen te koop zijn tegen democratische prijzen
van 3 tot 9 euro. Als restaurateur heb je zelf de keuze hoe je
het gerecht brengt. Zelf zal ik met De Refter en De Karmeliet
enkele gerechten bereiden en daar zal ook een vegetarisch
menu bij zitten.
BRUGGESPRAAK Brugge geniet wereldfaam op het vlak van
gastronomie.
G. VAN HECKE Brugge is rijk aan restaurants. Als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel sterrenzaken er hier in Brugge en
omgeving zijn, dat is de moeite. Ons driesterrenrestaurant
De Karmeliet creëert een aanzuigeffect. Samen met Hof Van
Cleve in Kruishoutem zijn we de enige driesterrenrestaurants
van ons land. Mensen komen speciaal uit het buitenland naar
hier om zich gastronomisch te laten verwennen.

BRUGGESPRAAK Jullie werken in dat lang weekend allemaal samen, er is geen sprake van concurrentie?
G. VAN HECKE De horecacollega’s zijn amicaal, van concurrentie is er niet veel sprake. Je mag zeggen dat er bij ons een
gezonde jaloezie heerst. Ik ben hier in 1983 begonnen met
een restaurant en toen was Brugge nog braakliggend terrein
op het gebied van lekker eten. Ondertussen hebben we al een
serieuze evolutie meegemaakt, want nu is er voor elk wat
wils.
BRUGGESPRAAK Kookeet vraagt een grote voorbereiding?
G. VAN HECKE Hoeveel we moeten aankopen, dat is het eeuwige probleem van een restaurateur. Nu, je moet daarop anticiperen. Wij maken bereidingen die we kunnen bewaren, ook
voor KookEet. Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Je kunt niet wachten tot op het laatste ogenblik.
De afwerking van de gerechtjes gebeurt dan ter plaatse door
onze mensen.
BRUGGESPRAAK Je verwacht een massale opkomst?
G. VAN HECKE Er hebben al gelijkaardige edities plaatsgevonden in Düsseldorf, Antwerpen, Leuven en Hasselt en dat
was telkens een groot succes. We mogen toch rekenen op
enkele duizenden mensen. Het zal een uniek evenement worden. Ik ben blij dat de samenwerking met de Stad zeer goed
verloopt, want een dergelijk evenement op poten zetten, is
verre van evident.

Info
zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober 2011, telkens
van 11.00 tot 21.00 uur op de Markt, toegang gratis, proeven
met bonnetjes, www.kookeet.be
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Jong beeldend werk
op INPUT/OUTPUT 2011
De vierde editie van de tweejaarlijkse wedstrijd voor beeldende kunst van de dienst Cultuur krijgt stilaan vorm.
66 jonge kunstenaars hebben elk één of twee werken
ingestuurd die meedingen naar een plaats op de tentoonstelling én naar de hoofdprijs van 2.500 euro. Met deze
wedstrijd wil de Stad jonge, veelbelovende kunstenaars
de kans geven om hun kunstwerken te tonen en zich in de
artistieke wereld te profileren.
Naast een mooie geldprijs krijgt de winnaar, met medewerking van Cultuurcentrum Brugge, ook een eigen
platform of tentoonstelling in de Bogardenkapel, inclusief
materiële, publicitaire en technische ondersteuning en
begeleiding.

FANTASYSTRIJD BRUGGE
BOEKENBEURS

De geselecteerde werken kun je elke dag gratis bekijken in De Bond, Buiten Smedenvest 1, 8000 Brugge,
van 13.00 tot 18.00 uur. De tentoonstelling loopt van 1
tot en met 23 oktober 2011.

Info

In 2008 organiseerde de Brugse Boekhandel met succes de
eenmalige Grote Brugse Boekhandel Fantasy Award ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum. De dienst Cultuur besliste dit ‘fantastische’ project tweejaarlijks verder te zetten.

dienst.cultuur@brugge.be, ac ’t brugse vrije, burg 11,
8000 brugge, t 050 44 82 70

De Brugse Boekhandel, boekhandel De Reyghere, Creatief
Schrijven en de uitgeverij Books of Fantasy werkten mee.
De voorwaarden om deel te nemen waren eenvoudig: een
Nederlandstalig verhaal van maximaal 1.500 woorden schrijven dat behoort tot het fantasygenre. De wedstrijd sloot af
met 276 inschrijvingen, waarvan bijna de helft uit eigen land.

Cartoonale Brugge

Op 22 oktober 2011 vinden de officiële prijsuitreiking en de
kick-off van Fantasystrijd Brugge 2012 plaats. De winnaar
van de Fantasystrijd Brugge gaat naar huis met 750 euro, de
tweede met 500 euro en de derde krijgt 250 euro. De Brugse
Boekhandel en boekhandel De Reyghere belonen aanvullend
nog eens twee inzendingen met een boekenbon van 100 euro.
De 25 beste verhalen worden gebundeld in het boek Fantasy
Strijd Brugge dat ook wordt voorgesteld op 22 oktober. De
publicatie is in handen van Books of Fantasy.
In de namiddag is iedereen welkom op de allereerste Brugse
fantasyboekenbeurs. Fantasyschrijfster Thirza Meta, één van
de juryleden, komt haar vierdelige fantasycyclus 'Zérians
Vloek' voorstellen. Alles vindt plaats in de kelders van de
Nocturne in de Wollestraat, van 13.00 tot 18.00 uur. De toegang tot de boekenbeurs is gratis.

Info
dienst.cultuur@brugge.be, ac ’t brugse vrije, burg 11,
8000 brugge, t 050 44 82 70.
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De lustrumeditie van Cartoonale Brugge heeft als thema:
'Revolutie!' Opnieuw namen meer dan honderd cartoonisten van over de hele wereld deel aan de wedstrijd. Van
23 september tot en met 12 oktober 2011 kun je gratis de
werken gaan bekijken in de Hal Cultuur in ’t Brugse Vrije,
Burg 11, van 10.00 tot 17.00 uur. De tentoongestelde werken en de drie prijswinnaars vind je vanaf 24 september
ook op www.brugge.be > cultuur, sport, jeugd en bib >
dienst Cultuur > projecten > Cartoonale Brugge.
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Brugse koren laten hun stem horen
Brugse koren geven tijdens het koorfestival een reeks concerten van vrijdag
7 oktober tot en met zondag 16 oktober, op diverse locaties. Als afsluitproject
staat het samenzangproject 'Zingen tot Morgenvroeg' op zondagmiddag om 16.00
uur geprogrammeerd in het Concertgebouw. Joeri Van Quaethem van de dienst
Cultuur geeft een woordje uitleg.
BRUGGESPRAAK Welke genres
komen aan bod tijdens het driejaarlijks koorfestival?
JOERI VAN QUAETHEM Het aanbod is
zeer gevarieerd: gregoriaans, Russischorthodox, psalmzettingen, religieuze
romantiek, musicalklassiekers en zelfs
Britse pop. Voor elk concert brengen
telkens twee koren een volwaardig programma, deels apart, deels samen.
BRUGGESPRAAK Heeft Brugge een
rijk koorleven?
J. VAN QUAETHEM Je zou ervan versteld staan hoeveel koren Brugge telt!
Zeker tien à vijftien koren zijn echt heel
professioneel bezig en organiseren
regelmatig eigen concerten in en buiten Brugge. Daarnaast hebben we nog

parochiekoren, jeugdkoren, familiekoren
en schoolkoren. Dat zijn er ook meer
dan dertig. De meeste koren zijn ook
aangesloten bij Koor&Stem, hét steunpunt voor vocale muziek in Vlaanderen.
Koren, vocale ensembles en individuele
zangers kunnen er terecht voor advies,
opleiding en dienstverlening.
BRUGGESPRAAK Zingen tot
Morgenvroeg is het slotmoment van het Koorfestival in het
Concertgebouw op 16 oktober. Wat
staat daar op het programma?
J. VAN QUAETHEM Ter gelegenheid
van de vijfde editie willen we iedereen
al zingend samenbrengen en afsluiten
met een grote receptie. Het geheel
wordt muzikaal begeleid door Ishtar.

Ruim 600 zangliefhebbers hebben zich
nu al ingeschreven om actief deel te
nemen aan het project en zullen een
van de drie workshops die aan het
slotmoment voorafgaan, bijwonen.
Voor een combiticket kun je contact
opnemen met je koor. Als er na 15
september nog tickets voor Zingen
tot Morgenvroeg zijn, kun je terecht in
In&Uit.

September Jazz viert 15e verjaardag
Severine Willems, diensthoofd Cultuur, vertelt wat de affiche van September Jazz biedt op zaterdag
10 september. Plaats van afspraak is de basisschool De Ganzenveer.
SEVERINE WILLEMS De avond wordt
geopend met Vagnée-Del Ferro Group,
een Belgisch-Nederlandse groep die
in de jaren '90 als smaakmaker van
de jazzscène in de Benelux bekend
stond en die nu na tien jaar terug is van
weggeweest. Daarna spelen twee groepen uit de Verenigde
Staten: het Abraham Burton Quartet, een absolute aanrader
voor elke rechtgeaarde jazzliefhebber en het Vincent Herring
Funk Project feat. Richie Goods. Dit kwartet, met de wereldvermaarde saxofonist Vincent Herring, staat garant voor jazzfunk van de bovenste plank.
BRUGGESPRAAK Wat is de sterkte van het festival?
S. WILLEMS De kleinschaligheid en de intieme sfeer dragen
in grote mate bij tot het succes. In 2005 vond het festival
voor het eerst plaats in de Ganzeveer. Deze locatie ademt
dezelfde gezellige en intieme sfeer van een kleinschalige
festivalsite uit en bevindt zich ook op een boogscheut van de
Langestraat/Hoogstraat. De braderie daar en dit festival zijn

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteraard komt het
publiek ook af op het sterke en kwalitatieve programma van
jazzkenner Willy Schuyten.

cultuur- <
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Cultuurcentrum heeft een trouw publiek
voor familie – en schoolvoorstellingen
Jong geleerd, is oud gedaan.
Onder dat mom programmeert het
Cultuurcentrum elk jaar negen familievoorstellingen en 26 producties
voor scholen, die elk soms tot vier
keer worden opgevoerd. Sonja De
Brouwer en Sara Colpaert werken telkens een aantrekkelijk programma uit
om zoveel mogelijk Brugse jongeren
richting theater te lokken.
BRUGGESPRAAK Jullie hebben een
trouw publiek voor de familievoorstellingen?
SARA COLPAERT We zien inderdaad
heel dikwijls dezelfde families terugkeren, maar ook grootouders komen vaak
met hun kleinkinderen. We hebben
een gemengd programma, maar we
merken wel dat de voorstellingen voor
kinderen van vijf tot acht vaker uitverkocht zijn. Voor het gezelschap Beumer
en Drost komen zelfs mensen zonder
kinderen. Hun voorstellingen zijn uniek.
Terwijl de kinderen het verhaaltje en
het visuele appreciëren, kunnen de
volwassenen lachen om de hilarische
toestanden in hun stukken.

BRUGGESPRAAK Hoe stellen jullie het
programma samen?
SONJA DE BROUWER De gezelschappen bieden hun werk aan. We gaan
die vaak zelf bekijken of we boeken
voorstellingen van vaste waarden zoals
theater FroeFroe, Laïka, Het Paleis of
De Kopergietery uit Gent. Ons aanbod
is afgestemd op verschillende leeftijden
en we maken ook een mix van genres:
puur theater, maar ook muziek of theater met poppen.
BRUGGESPRAAK Is De Dijk de vaste
locatie?
S. DE BROUWER In geen geval. We
gaan na waar een voorstelling het beste
past en het publiek volgt ons daar naartoe. Heel intieme voorstellingen staan
in de Biekorf en een bezoek aan de
Stadsschouwburg is voor de kinderen al
een magische belevenis op zich.
BRUGGESPRAAK Jullie zorgen vaak
ook voor een extraatje?
S. COLPAERT Dat kan een passend
geschenkje zijn of een leuke workshop in de foyer. Omkadering van

Sonja & Sara
familievoorstellingen is belangrijk en
we zorgen altijd voor een duidelijke
link met het thema van de voorstelling. De gezelschappen en de acteurs
vinden dat meestal ook zeer leuk. In
de paasvakantie plannen we alvast een
meerdaagse workshop naar aanleiding van de dansvoorstelling Lamali
Lokta van de Belgische choreografe
Karine Ponties. Scholen kunnen ook
een rondleiding in de Stadsschouwburg
aanvragen.
BRUGGESPRAAK Familietheater is bij
jullie niet duur?
S. DE BROUWER Zelfs al zijn bepaalde
producties duur in aankoop, we houden
ons altijd aan zes euro voor de kinderen. Voor volwassenen is de prijs in de
Stadsschouwburg afhankelijk van de
plaats in de zaal, maar ook dan blijft die
zeer democratisch.

Info
www.cultuurcentrumbrugge.be
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Dankzij de bib… Bibliotheekweek 2011
Geslaagd voor het theoretisch rijexamen dankzij het handboek van de bib?
Kilo’s afgevallen dankzij een dieetboek
uit de bib? Wie iets aan de bibliotheek te
danken heeft, kan zijn of haar verhaal
(eventueel begeleid door een foto of
een filmpje) kwijt in de bibliotheek. Op
zaterdag 15 oktober, de Verwendag van
de Bibliotheekweek (15 - 23 oktober),

Bruggespraak

worden de verschillende getuigenissen
geëxposeerd op groot scherm, op een
post-it wall en/of op een fotomuur in de
bib.
Op vrijdag 14 oktober om 20.00 uur
organiseert de bib ook een Bibdate in
Hoofdbibliotheek Biekorf. Het principe
is eenvoudig: breng je drie favoriete

boeken mee en ontdek tijdens korte,
persoonlijke gesprekken de boekentips
en leesgeheimen van anderen.
Op de Verwendag op zaterdag 15 oktober kun je met het hele gezin testen
hoe het met jullie stripkennis gesteld is
tijdens de Stripquiz (Hoofdbibliotheek,
15.00 uur). Je kunt dan ook in de filialen
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Herinrichting groenzone
Steenkaai
In het najaar starten, na de opening van
de Scheepsdalebrug, de resterende
werkzaamheden aan de groenzone
van de Steenkaai. Het gedeelte tussen de Blankenbergse Steenweg en
de Rustenburgstraat wordt analoog
aan de rest aangelegd. Het dubbelrichtingsfietspad en het wandelpad
worden doorgetrokken tot aan de
Blankenbergse Steenweg. De blokhaag
loopt verder tot aan het kruispunt met
de Blankenbergse Steenweg en er worden enkele nieuwe bomen aangeplant.
Het fiets- en wandelpad wordt verbonden met het voetpad van de ventweg
door middel van twee doorsteken die
dienen als zit- en ontmoetingsruimte.
Nieuw speelplein in de emile
en dora rommelaerestraat
De inrichting van het speelplein in de
Emile en Dora Rommelaerestraat

vormt een onderdeel van de ontwikkeling van het speelweefsel in Sint-Jozef
en Koolkerke. Na de inrichting van het
speelpleintje in de Jules van Praetstraat
voor de allerkleinsten, is het plein in
de Emile en Dora Rommelaerestraat
bestemd voor zes- tot twaalfjarigen. Er
wordt een lage klimconstructie voorzien
op de bestaande speelheuvel. Tegenaan
de straat worden een schommel en een
korfschommel geplaatst. Er komen een
glijbaantje, een zandbak met spelletjes
en zitplaatsen voor de ouders. Op vraag
van de bewoners wordt ook een petanqueplein aangelegd.

gevarieerd programma voor het hele
gezin. Er zijn circusvoorstellingen, concertjes, kooksprookjes, workshops, een
taartenwedstrijd…

Uitwijken komt naar je toe

www.bruggeplus.be

Brugge Plus trekt na de zomervakantie opnieuw rond met de
Uitwijkenkaravaan. In en rond de
sfeervolle piste met de atelierwagen,
de boekenwagen, de barwagen en het
openluchtpodium, is er op zaterdag en
zondag , van 14.00 tot 18.00 uur, een

Naast de hoofdingang van het Beursgebouw ligt sinds deze zomer een petanqueveld.

terecht voor leuke activiteiten (voorleesuurtje, kindergrime ...). In elke bib is er
ruimte voor een babbel, een drankje en
een muziekje.
Op dinsdag 18 oktober komen o.a. Arnon
Grunberg en Stefan Brijs hun nieuwste
publicatie voorstellen in het boekenprogramma De Oogst van het Seizoen

(Concertgebouw, 20.00 uur).
De boekenverkoop is traditioneel de
afsluiter van de Bibliotheekweek.
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober
worden de afgevoerde materialen
van de Brugse bibliotheek verkocht
(Theaterzaal Biekorf, 9.30 tot 19.00 uur
op vrijdag en tot 17.00 uur op zaterdag).

Info
• za 10 en zo 11 september: speelplein
babbaertstraat, sint-kruis
• za 17 en zo 18 september: grasveld
zandtiende, assebroek
• za 24 en zo 25 september: grasveld
sint-michielslaan aan de sint-godelievekerk, sint-michiels
• za 1 en zo 2 oktober: grasplein legeweg (koude keuken), sint-andries

Gratis probeertickets De Lijn
In september geven de Stad
en De Lijn de bewoners van
de wijk Hermitage in SintAndries de mogelijkheid om
Lijn 5 gratis uit te proberen. Met het
probeerticket dat ze in de brievenbus
krijgen, kunnen ze alleen of met twee,
tussen 1 en 30 september, vanaf een
halte in hun wijk een gratis busreis
heen en terug maken.
In september krijgen ook de bewoners
van de Grote Moerstraat een probeerticket waarmee zij vanaf een halte in
hun wijk een busreis heen en terug
kunnen maken met de belbus 39.

Inschrijven voor Bibdate
(4 euro) en Stripquiz bij
valerie.logghe@brugge.be

Info
www.brugge.be/cabrio
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Beleidsprogramma 2007-2012
een stand van zaken: deel 1
Herinner je je deze nog?. Begin 2007 viel er een wat afwijkend nummer van
Bruggespraak in je bus. Het bevatte niet de gebruikelijke rubrieken, maar wel een
overzicht van wat het toen net aangetreden stadsbestuur tussen begin 2007 en eind
2012 wenste te realiseren: het beleidsprogramma dus.
De hervatting van de werkzaamheden na de zomervakantie 2011 leek een goed
moment om een tussentijdse balans op te maken en de verschillende dossiers
binnen de verschillende beleidsdomeinen te overlopen. Daarbij wordt uitgegaan van de structuur van het
beleidsprogramma dat destijds in de bussen viel en dat je nog kunt nalezen op www.brugge.be (rechterkolom in het
groen: Publicaties, Bruggespraak en dan naar 2007, beleidsprogramma).
Naast de projecten die werden aangekondigd in het beleidsprogramma, werden natuurlijk nog andere dossiers op touw
gezet of afgerond. Die komen hier niet aan bod. Dit dossier loopt over twee nummers: in november lees je deel twee.

1

Informatie en inspraak
De intentie om Bruggespraak
vaker in de bus te laten vallen, is
gerealiseerd. Je krijgt het blad nu
zes keer per jaar. De beleidsnota
sprak nog van de wijkkaternen die
twee keer per jaar nieuws brachten dat specifiek gericht was op de
deelgemeenten. Ondertussen vind je
dat in de rubriek 'wijken in de kijker'
van elk Bruggespraaknummer. Je
Bruggespraak getuigt ook van de uitvoering van het punt over de nieuwe
stedelijke huisstijl. Alle stedelijke
publicaties, brieven, audiovisuele producties… worden,
zoals vooropgesteld,
aangemaakt in de
huisstijl en dragen
het stadslogo.
Er vonden sinds begin 2007 al 68
inspraakvergaderingen plaats. De
belangrijkste waren twee keer vier
inspraakvergaderingen voor het mobi-

Bruggespraak

liteitsplan (in 2007 en onlangs ook in
2011), twee inspraakvergaderingen
voor de nieuwe zaal Daverlo, één voor
de aanleg van het derde spoor tussen Brugge en Dudzele (samen met
Infrabel), één voor de heraanleg van het
Visartpark en één voor de herinrichting
van de stationsomgeving, kant St.Michiels.
Een opmerkelijk communicatieproject
is Zeebrugge Open. Het werd opgestart
om met de bewoners te communiceren
over de grote werkzaamheden van de
komende jaren voor een betere ontsluiting van de haven via de weg, het spoor
en de binnenwateren. In het kader van
Zeebrugge Open richtten de verschillende betrokken besturen samen al 3
infomarkten in, in een coördinatie van
de stedelijke Communicatiedienst:
in 2009 in Zeebrugge, in 2010 over
de A11 in Dudzele en in 2011 over de
spoordoortocht in Lissewege. Op www.
zeebruggeopen.be staan de meest

Infomarkt, Dudzele, de Polder
recente ontwikkelingen en in het
najaar van 2011 valt
er in alle Brugse bussen een brochure
over de ontsluitingsprojecten voor de
haven.
De Stad nam verschillende initiatieven
om de hinder bij werkzaamheden te
beperken: de synergie met andere overheden zorgde voor een efficiënte aanpak
en via www.bruggebereikbaar.be (in juni
2011 100.000 bezoekers) kan iedereen
op elk moment zien waar er omleidingen zijn in de stad.
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Bouwaanvraagdossiers hebben
een kortere wachttijd
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Vernieuwd gemeenschapshuis Zeebrugge

2

Dienstverlening op maat
dankzij motiverend
personeelsbeleid

De website van de stad viel de voorbije
jaren een aantal keer in de prijzen.
www.brugge.be wordt in 2012 overigens volledig vernieuwd, mede met het
oog op de uitbreiding van de mogelijkheden voor digitale dienstverlening.
De gebruiker zal via zijn elektronische
identiteitskaart digitale diensten kunnen afnemen bij de Stad. Op die manier
wordt het mogelijk om zaken zoals het
reserveren van sportinfrastructuur of
het ontlenen van materiaal digitaal te
laten verlopen. Het vernieuwen van de
bewonerskaarten voor de binnenstad
kan vandaag al digitaal gebeuren.
Het centraal
meldpunt, waarvan sprake in de
beleidsnota, is ondertussen een feit. Dit
voorjaar bestond het systeem voor eerstelijnsklachtenbehandeling twee jaar.
Alle vroegere systemen van meldingen
(Wegenfoon, Milieufoon, Mobifoon,..)
werden geïntegreerd in het nieuwe
Meldpunt dat over de eerste twee jaren
14.647 meldingen verwerkte, waarvan
85% binnen de vooropgestelde termijn
van 30 dagen. Het systeem is sinds
mei 2011 verfijnd: als een melding niet
binnen de 30 dagen kan beantwoord
worden, ontvangt de melder daarvan
automatisch bericht met een motivering voor de vertraging.
Met de eerste steenlegging in juni 2011
van het multifunctioneel complex in
Assebroek hebben we uitzicht op een
project dat ook door de buurtbewoners
erg gewaardeerd wordt. Naast gemeenschapsvoorzieningen, zal het gebouw
plaats bieden aan een wijkafdeling van

de lokale politie, een bijkantoor voor de
bevolkingsdienst, een bibliotheekfiliaal
en een cafetaria. Voorts komt er een
polyvalente zaal voor sport en culturele
manifestaties. De beleidsnota gaf ook
aan dat in Assebroek de kernfunctie
van het Gaston Roelandsplein zou
versterkt worden na het vertrek van de
standplaats van De Lijn. Er werden een
aantal voorbereidende studies opgemaakt, maar, buiten de wil van de Stad
om, heeft de vertraging van de verhuis
van De Lijn verhinderd dat er al effectief
stappen werden gezet. De verhuis is nu
gepland voor eind 2011. Dan kan alsnog
een project uitgewerkt worden.

Vernieuwd gemeenschapshuis
Zeebrugge
Het Gemeenschapshuis in Zeebrugge
werd, met een aanzienlijke inbreng van
Europees geld, grondig aangepakt.
De administratieve vereenvoudiging
gaat voort. Een hele reeks subsidiereglementen in de jeugdsector werden
sterk vereenvoudigd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de reglementering van
de afvalbestrijding, zoals je kon lezen in
ons meinummer.
De dienstverlening inzake bouwvergunningen is sterk verbeterd door een
combinatie van interne reorganisatie,
het inschakelen van informaticatoepassingen en een versterkte personeels-

inzet. Dit vertaalt zich in een gevoelig
kortere wachttijd voor bouwaanvraagdossiers. De gemiddelde doorlooptijd
voor een bouwvergunningsaanvraag is
momenteel 66 dagen.
Een goede dienstverlening naar de
burger staat of valt met gemotiveerde
en deskundige stadsmedewerkers.
Zoals de beleidsnota aangaf, werden
er inspanningen gedaan om de medewerkers permanent op te leiden. Dit
resulteerde in vorming op maat. Een
meerjaarsproject ondersteunt leidinggevende medewerkers bij het coachen
van en leiding geven aan hun team.
Voor nieuwe stadsmedewerkers is er
een startersopleiding.
Eén keer per jaar is er een sportnamiddag : een gelegenheid voor netwerken
met de collega's, met in het achterhoofd de wetenschap dat goede interne
relaties ook vruchten afwerpen voor
externe klanten.
Er is gewerkt aan de informatiedoorstroming tussen en binnen de diensten,
zowel via werkoverleg als via de uitbouw van een intranet.
De doelstellingen in verband met
aanwervingen, werden waargemaakt:
wie interesse heeft in vacatures van
Stad Brugge kan die volgen in de
personeelsadvertenties in kranten
en gespecialiseerde bladen. Je vindt
ze ook digitaal op www.brugge.be.
Spontane kandidaatstellingen worden
opgevolgd en op de hoogte gehouden
van komende selectieproeven. Wie met
succes meedoet aan een selectieproef
of examen, kan het stadsteam komen
vervoegen.
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Haven, economie en werk
Een belangrijk punt in het
beleidsprogramma was de heraanleg
van de N31 in functie van de ontsluiting
van de haven. Die is volop aan de gang.
Op het schema hieronder zie je welke
kruispunten werden of worden aangepakt.
Voor de aanleg van de A11 (verbinding
N31 en N49, Westkapelle) ligt het tracé
vast en loopt de procedure voor aanbe-

steding. De ontsluiting via het spoor
(Zwankendamme en Lissewege) en
via het water zijn in studie. De voorbije
jaren werden belangrijke stappen vooruit gezet, steeds gepaard gaand met
ruime informatierondes (zie boven).
Het dossier voor realisatie van een
zone voor hoogwaardige diensten aan
de Chartreuse heeft een hele evolutie
gekend door de koppeling aan het
dossier voor realisatie van een nieuw

voetbalstadion. Dat laatste dossier was
bij het opstellen van de beleidsnota nog
niet aan de orde.
De sanering van Carcoke, die vlot
verloopt, maar nog niet voltooid is, zal
extra ruimte bieden voor ondernemen,
terwijl de definitieve goedkeuring van
het Gewestelijk RUP (Afbakening
Regionaal Stedelijk gebied Brugge)
het mogelijk maakt om de Spie (gronden ten oosten van de Blankenbergse
Steenweg) als regionaal bedrijventerrein te ontwikkelen. De WVI
stelde daartoe inmiddels een onteigeningsplan op. Het GRUP voorziet
ook de ontwikkeling van gronden tot
bedrijventerreinen aan de westkant
van de Blankenbergse Steenweg, tussen de spoorlijn naar Blankenberge
en die naar Zeebrugge/Knokke-Heist.
Het is de bedoeling die terreinen te
laten aansluiten op het industriepark
Herdersbrug. In Lissewege realiseerde
de WVI een bedrijventerrein waar vroeger de militaire kazerne was.
De website www.ondernemenderegiobrugge.be , gemaakt in samenwerking
met onder andere Resoc Brugge, de
Provincie en alle andere gemeenten
binnen het Resoc-gebied naast Stad
Brugge, biedt nuttige info voor alle
(potentiële) ondernemers in de regio.
Op de bedrijvendatabank
www.economischekaart.be staan alle
Brugse bedrijven, vrije beroepen, handelszaken.

Bruggespraak
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Beleidsnota detailhandel
Het KMO-loket is het aanspreekpunt
voor ondernemers die een zaak hebben in Brugge of de opstart ervan
overwegen. De dienst Lokale Economie
en het KMO-loket bevinden zich in de
Oostmeers 17 (1e verdieping).
In het kader van het Algemeen infoloket
voor ondernemers komen, op vraag van
de ondernemer, verschillende stadsdiensten die bij ondernemen betrokken
zijn (mobiliteit, ruimtelijke ordening,
bouwvergunningen, milieu, economie)
op donderdagvoormiddag bijeen.
De huidige beurshalle is aan vervanging toe, zoals in de beleidsnota te
lezen viel. Ondertussen zijn een aantal stappen gezet: de Stad deed een
Europese marktverkenning en ontving
voorstellen die worden afgetoetst bij de
beursorganisatoren. In een volgende
fase maakt de Stad een bestek op dat
de basis vormt voor het uitschrijven van
een openbare procedure.
Zoals aangekondigd, werd het stedelijke beleid op vlak van handel uitgetekend in de beleidsnota detailhandel.
Daar zijn ook een aantal actiepunten
aan verbonden zoals de vestigingssubsidie voor buurtwinkels die wordt
verstrekt sinds 2009, de verhoging van
de animatie- en promotiepremie voor
nieuwe evenementen of de uitbreiding
van de leegstandspremie tot de handelsassen in onze deelgemeenten.
Met de verschillende luiken binnen de
campagne Bijzonder Brugge (in 2010
onder de noemer Brugge, eeuwige verleiding) ondersteunt de Stad de Brugse
winkelsector in samenwerking met de
handelaars via promotionele acties en
advertenties.

Politie en preventie
In 2008 werd opnieuw een veiligheidsmonitor in de politiezone afgenomen. Dit onderzoek geeft
aan dat 93,5% van de Bruggelingen zich
meestal veilig voelt, slechts 6,5% voelt
zich vaak of altijd onveilig.
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De voorbije jaren werden, zoals in de
beleidsnota aangegeven, diverse campagnes ondernomen tegen criminaliteit, vandalisme en overlast.
Met het project 'Raven' bijvoorbeeld,
bundelen politie en parket de krachten
om weekendoverlast in de uitgaansbuurten zoveel als mogelijk in te dijken:
alle processen-verbaal die de naam
RAVEN krijgen, worden onmiddellijk
afgewerkt en tegen de maandagmorgen per drager aan de bevoegde parketmagistraat bezorgd. Zo krijgt het
parket meteen een volledig beeld van
de problematiek en kan het onmiddellijk een correcte sturing en extra opvolging geven.
De werkzaamheden zijn gestart voor de
bouw van een nieuw politiehuis aan de

Coiseaukaai. Met een betere logistiek
en meer ruimte zal de dienstverlening
naar de burger er op vooruit gaan.
Uiteraard blijft ook de wijkwerking van
de politie gehandhaafd. Meer zelfs,
waar aangewezen, wordt die decentrale
werking verder geoptimaliseerd. De
nieuwe uitvalsbasis in de binnenstad in
de Kartuizerinnenstraat is daarvan een
voorbeeld.
De stadswachten heten nu gemeenschapswachten. De Preventiedienst
ontwikkelde verschillende initiatieven,
bijvoorbeeld campagnes ter bestrijding
van overlast (hondenpoep, wildplassen...) of de onlangs met de derde
Belgische criminaliteitsprijs bekroonde
werking naar hangjongeren toe.
De Stad wil een plek zijn waar het
goed uitgaan is, maar waar er ook voldoende rust is. Goede afspraken bij het
verlenen van vergunningen, geluidsmetingen en een tijdige verspreiding
van info over evenementen (o.a. via je
Bruggespraak) helpen om wonen en
uitgaan met elkaar te verzoenen.
Sinds januari 2010 is de dienst operaties van Brandweer Brugge actief
bezig met ontwerp en toepassing van
actiekaarten, interventieplannen, infofiches, standaard operatieprocedures.
Ze geven inzicht in locaties en situaties
en dragen zo bij tot snelle en efficiënte
interventies.
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Mobiliteit
Naast de N31 werd ook de Ring
grondig aangepakt: de werkzaamheden aan de Scheepsdalebrug en
Scheepsdalelaan waren wellicht de
meest in het oog springende, naast de
herinrichting van de omgeving van het
Station aan beide zijden.
Het mobiliteitsplan dat in 2004 werd
ingevoerd, werd in 2007 geëvalueerd
en in 2008 verfijnd. Zo werd de binnenstad bijvoorbeeld in drie in plaats van
in twee zones voor bewonersparkeren
opgedeeld. De evaluatie gaf een aantal
spectaculaire zaken aan: twee van de
drie vervoersmiddelen die tijdens de
ochtendspits het stadscentrum inrijden, zijn fietsers. En Brugge heeft van
alle Vlaamse centrumsteden de beste
luchtkwaliteit. In juni 2011 kwam er een
nieuwe evaluatie, die gepaard ging met
inspraakrondes.

5

Er werden tal van inspanningen geleverd voor meer en betere fietsenstallingen: aan het station is er plaats voor
zowat 5.000 fietsen sinds er aan de kant
Sint-Michiels 1.650 bij zijn gekomen. In

de binnenstad zijn er 3.500 stallingen.
Er zijn op de zes randparkings ook
90 veilige en duurzame fietskluizen
ter beschikking. Op stedelijke buurtparkings werden fietsbergingen in
hekwerk geplaatst, samen goed voor
65 fietsen. Bij evenementen worden
mobiele fietsenstallingen ingezet voor
tot 600 fietsen.

Leefbare stad
De premies die werden uitgereikt voor het wonen boven winkels
zijn uitgebreid naar het inrichten van
studentenkamers boven winkels. Ook
kwaliteitsvolle restauraties worden
aangemoedigd met premies: Stad
Brugge neemt 20% van de kosten
op zich voor de restauratie door het
Europacollege van de 17de-eeuwse
vleugel aan de Boomgaardstraat, in
2011 trekt de Stad 45.000 euro uit voor
de restauratie van de Sint-Trudohoeve
in Assebroek. Ook private eigenaars
worden financieel ondersteund en
begeleid bij restauraties.
Sinds 2010 is er de tweejaarlijks uit te
reiken Monumentenprijs : eigenaars
die hun waardevol pand in de laatste vijf
jaar restaureerden, kunnen zich daarvoor kandidaat stellen.

6

In jouw Bruggespraak heb je regelmatig kunnen lezen over nieuwe fiets- en
voetpaden. Tien nieuwe fietsverbindingen werden sinds 2007 gerealiseerd in
het kader van het fietsroutenetwerk. De
Vestingroute was het sluitstuk dat de elf
aanvullende fietsroutes met elkaar verbindt via de Vesten rond de binnenstad.
Het aantal gebruikers van het openbaar
vervoer is gestegen tot 11 miljoen per
jaar. Ter vergelijking : in 1991 waren dat
er 1,6 miljoen, in 2004 8 miljoen. Sinds
2008 promoot de Stad het openbaar
vervoer via probeertickets. Onder het
Rijksarchief langs de Predikherenrei
komt er een parking voor 200 wagens
die toegankelijk zal zijn voor de gebruikers van de Langestraat.

Er werd een woonbeleidsplan opgemaakt met 91 actiepunten en er
werd een woonbeleidscoördinator
aangesteld. Een sociale mix moet de
leefbaarheid van de buurten verhogen.
Er werd een eigen reglement sociaal

Bruggelingen kunnen hun wijk gratis bebloemen

Comfortabel fietsen op de Gentelebrug

Bruggespraak
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wonen opgemaakt met regionale spreiding. Sinds het begin van de legislatuur zijn er al 611 sociale woningen
vergund. Twee militaire kazernes
werden aangekocht met het oog op
betaalbaar wonen. Nieuwe woonvormen krijgen kansen: 24 Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen worden opgemaakt
om herbestemmingen mogelijk te
maken.
In Brugge wordt ook kwaliteitsvolle
hedendaagse architectuur aangemoedigd, bijvoorbeeld met de tweede
architectuurprijs die in 2009 werd uitgereikt. Nieuwe architectuur verscheen
in het stadsbeeld o.a. aan de kant SintMichiels van het Station, een omgeving
in volle ontwikkeling.
De hele Brugse binnenstad is werelderfgoed. Het spanningsveld historische
stad - hedendaagse stedelijkheid creëert een boeiende evenwichtsoefening.
Stadskankers werden weggewerkt,
mede dankzij financiële stimulansen
van de Stad en onder advies van de
dienst Monumentenzorg. Er wordt ook
een managementplan opgemaakt voor
de binnenstad : een algemeen beleidsplan dat de bestemming van de panden
in het stadscentrum vastlegt.
Een uitgebreid, gefaseerd te rea-

liseren, lichtplan is momenteel in
opmaak. De belichting van de site SintSalvatorskerk werd ondertussen aan de
oorspronkelijke opdracht toegevoegd
als proefproject.
Het plein onder de bomen aan de Burg
zou volgens het beleidsprogramma
heraangelegd worden, maar dat is
niet kunnen doorgaan omwille van de
bescherming van het paviljoen van
Toyo Ito door de Vlaamse overheid.
Het paviljoen was bedoeld als tijdelijk
project, maar wordt nu een blijver, na
grondige, nog uit te voeren, restauratiewerkzaamheden die door de hogere
overheid worden opgelegd en gesubsidieerd.
De Brugse Zomercheques werden
als buurtweefselversterkend initiatief
aangevuld met stadsondersteuning
voor het ontwikkelen van buurtwebsites, voor bebloeming van wijken, voor
deelname een culturele activiteiten in
wijkverband .
In het novembernummer van
Bruggespraak behandelen we cultuur, onderwijs- en studentenstad,
jeugd, toerisme, sociaal beleid,
groene en milieuvriendelijke stad,
sport en financiën.
Sociale mix wordt doorgevoerd

Een studentenstad heeft nood aan studentenkamers

© Deen Van Meer
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Sound Factory: aan de slag met klanken
Vanaf 9 oktober vormen het dakterras en het vijfde niveau van de
Lantaarntoren van het Concertgebouw
het decor voor een nieuw project: Sound Factory. Lise Thomas
(Concertgebouw) en Hubert De Witte
(Musea Brugge) geven uitleg over deze
interactieve ruimte voor geluidskunst.
LISE THOMAS Geluidskunst is een vrij
recente en opvallende ontwikkeling
in de muziekgeschiedenis: klank en
klankkleur worden losgekoppeld van
melodie, harmonie en ritme. Klank
en geluiden, die eigenlijk een zeer
alledaags verschijnsel zijn, vormen de
basis voor aparte composities. Sound
Factory wil interactieve klankkunst een
vaste en unieke plek geven in Brugge
en in het Vlaamse culturele landschap.
Iedereen kan in Sound Factory zelf aan
de slag gaan met de basisprincipes van
de klankkunst.
BRUGGESPRAAK Hoe werkt het concreet?
L. THOMAS Sound Factory herbergt een
aantal interactieve klankinstallaties,
zoals de Omni van Patrice Moullet (zie
foto) of de Klankentoren van Aernoudt
Jacobs die voor het eerst gepresenteerd werd tijdens Brugge Centraal.
Deze installaties vragen om bespeeld
te worden: alleen of met meerderen
kun je erop experimenteren, creëren
en componeren. Zowel groepen (scholen of andere groepen), als individuen
zijn welkom. De individuele bezoeker
wordt via iPads langs het parcours

Bruggespraak

gegidst. Voor groepen van 3-99 jaar zijn
workshops op maat uitgewerkt door
Musica, een vzw die in Neerpelt een
heus Klankenbos uitbaat. Het najaar
van 2011 is al volgeboekt voor scholen,
maar vanaf januari 2012 zijn er weer
veel nieuwe mogelijkheden.
BRUGGESPRAAK Voor wie is het
bedoeld?
L. THOMAS Sound Factory spreekt een
zeer breed publiek aan. Je hoeft er
geen enkele muzikale achtergrond voor
te hebben. Het interactieve aspect moet
iedereen uitdagen, zeker ook kinderen
en jongeren. Werken met soundscapes
is ook heel cool. Voor de bezoeker die
meer op zoek is naar achtergrond en
verdieping is een informatief luik uitgewerkt rond geluidskunst en de historiek
ervan.
BRUGGESPRAAK Is het
Concertgebouw de ideale plaats voor
Sound Factory?
HUBERT DE WITTE Heel zeker! Het
Concertgebouw zal blijvend gelinkt

worden aan Brugge 2002 en voortbestaan als hét symboolmonument
voor hedendaagse architectuur in
Brugge. Met de Lantaarntoren wil
het Bruggemuseum als stadsmuseum ook dit thema een plaats geven:
hedendaagse cultuur en architectuur
in een historische stad. Binnen in
de toren maak je kennis met Sound
Factory, een project dat rechtstreeks
is gelinkt met de kernactiviteit van het
Concertgebouw: muziek en klankkunst. Er weerklinkt ook klokkengelui, waarmee een rechtstreekse link
wordt gelegd naar andere gebouwen
(Belfort) en collecties (klokken) van het
Bruggemuseum.

Info
concertgebouw, ’t zand 34, 8000 brugge
vanaf 9 oktober 2011 dagelijks open van
09.30 tot 17.00 uur (tickets tot
16.30 uur), maandag gesloten
www.sound-factory.be

mobiliteit <
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Op zondag 18 september is de binnenstad weer volledig verkeersvrij tussen
10.00 en 18.00 uur. Alle gemotoriseerd
verkeer (ook bromfietsen) en ruiters zijn
verboden. Fietsers en voertuigen met
toelating krijgen wel doorgang. Er staat
opnieuw heel wat te gebeuren. Een handig overzicht van alle activiteiten krijg
je in de brochure bij dit nummer of op
www.autolozezondag.be.
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Autoloze Zondag
op 18 september

De geldigheidsperiode van
heel wat bewonersvignetten loopt op 14 oktober
ten einde. Een bewonersvignet is 1 jaar geldig en
veel vignetten zijn dus aan
vernieuwing toe. Bewoners
van de binnenstad kregen
hierover een bewonersbrief.
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Let op: naar aanleiding van de evaluatie van het mobiliteitsplan wordt een voorstel
uitgewerkt om enkele beperkte grenscorrecties uit te voeren aan de afbakening van
zones. De bewoners van deze straten worden daarover individueel ingelicht.
Om je beter te kunnen dienen gelden voor de Mobiliteitswinkel tot en met 31 oktober ruimere openingsuren. Op weekdagen is de Mobiliteitswinkel open tussen 8.30
en 12.30 uur en tussen 14.00 en 18.00 uur (behalve op maandagnamiddag) en op
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Kom bij voorkeur langs in de periode die voor jouw zone bestemd is.
ZONE 1 Centrum

17/09 – 01/10

ZONE 2 West-Brugge

01/09 – 17/09

ZONE 3 Binnenstad

03/10 – 15/10

per wooneenheid:
- 1e vignet: steeds gratis
- 2e en meerdere vignetten:
steeds 100 euro

Hang het beest niet uit in het verkeer
Rij veilig en breng je fiets in orde

Sinds het schooljaar 2005-2006 organiseert het Provinciebestuur een campagne
die jongeren tussen twaalf en achttien jaar moet overtuigen om veilig te fietsen. Net
zoals vorig jaar heet de campagne 'Hang het beest niet uit in het verkeer, rij veilig en
breng je fiets in orde'. De Preventiedienst engageert zich, zoals in het verleden, voor
het preventieve luik van de campagne. Gemeenschapswachten zullen in de donkerste
maanden oktober en november, op aanvraag, langsgaan in de secundaire scholen
om fietsen van leerlingen te controleren.

Info
preventiedienst, ariane duthoo, t 050 47 28 10, ariane.duthoo@brugge.be

mobiliteit <

Zesde wagen voor cambio
autodelen in Brugge

Voor cambio autodelen is er binnenkort een zesde wagen ter
beschikking. Benieuwd naar de nieuwe locatie of interesse in
deze autodeelformule? Surf naar www.cambio.be. Geef eventueel je contactgegevens door (via folder aanvragen). Cambio
houdt je verder op de hoogte. Je bent ook welkom op de gratis
infosessies die cambio organiseert in het Hof van Watervliet in
Brugge (deelnemen is gratis en vrijblijvend, data en inschrijven
via cambio).
Wil je ook een autodeelstandplaats in je wijk? Hou dan zeker
je Bruggespraak in het oog! Samen met cambio wil de Stad de
komende maanden immers bij alle Bruggelingen polsen naar
hun interesse voor dit systeem.

Info

emancipatie <

www.cambio.be, vlaanderen@cambio.be, t 070 22 22 92

Cursus ‘Omgaan
met racisme’

Feest mee met de stedelijke
emancipatieraad

Via de cursus 'Omgaan met racisme'
ga je op zoek naar een persoonlijke
en efficiënte manier om in gesprek
te gaan met mensen die zich racistisch uiten. Aan de hand van oefeningen en rollenspelen krijg je inzicht
in de achtergronden van racistisch
gedrag. De cursus wordt begeleid door Didier Vanderslycke van
Kerkwerk Multicultureel Samenleven
en is een samenwerking tussen
Vormingplus Brugge, vzw deSOM,
Meldpunt Discriminatie Brugge en
de Diversiteitsdienst Stad Brugge. De
opleiding vindt plaats op woensdag 5,
12 en 19 oktober telkens om 19.30 uur
in Vormingplus, Sint-Pieterskerklaan 5,
8000 Brugge. Kostprijs: 12 euro
Inschrijvingen bij vormingplus:
regio.brugge@vormingplus.be of
t 050 33 01 12.

Op donderdag 10 november om 19.30
uur, aan de vooravond van de Nationale
Vrouwendag, viert de Emancipatieraad
zijn 20-jarig bestaan in het Stadhuis. We
grijpen dit moment aan voor een korte
terugblik, maar we focussen vooral op de
toekomst. Iedereen die betrokken is bij
emancipatie en diversiteit, iedereen die
ooit vrijwillig bijdroeg tot de emancipatieraad, tot het platform etnisch-culturele minderheden, tot de holebi- en transwerkgroep … Kom uit je kot en wees welkom!

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

Info
gratis deelname, maar wel inschrijven bij diversiteitsdienst, oostmeers 105,
8000 brugge, diversiteitsdienst@brugge.be, t 050 33 83 15

Geweld thuis, dat klopt nooit
Geweld tussen partners komt vaker voor dan je denkt.
Verspreid mee de boodschap dat dit niet kan en draag
tussen 25 november en 6 december het ‘witte lintje’. De
'witte lintjescampagne' wordt jaarlijks georganiseerd.
Vraag jouw lintje aan bij de Diversiteitsdienst. Op dinsdag 29 november 2011 kun je
om 19.30 uur ook de voorstelling 'Tussentijd' in theaterzaal De Biekorf gaan bekijken:
een stuk over hoe ingewikkeld een relatie waarin fysiek geweld voorkomt, te ontrafelen is. Na de voorstelling volgt een gesprek met politie, parket en hulpverlening over
hun samenwerking rond deze problematiek.
Een samenwerking tussen Provincie West-Vlaanderen, CAW Regio Brugge,
Preventie– en Diversiteitsdienst Stad Brugge.

Info
gratis, maar wel inschrijven tegen ten laatste 15 november bij:
diversiteitsdienst, oostmeers 105, 8000 brugge, t 050 33 83 15, 050 34 61 99,
diversiteitsdienst@brugge.be

Bruggespraak
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WEEK VAN DE FAIR TRADE
Brugse horecazaken doen mee
In het kader van de Week van de Fair
Trade, een initiatief van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, van 5 tot
en met 15 oktober, zullen een aantal
Brugse horecazaken fairtradeproducten
aanbieden. Philippe Le Loup, zaakvoerder van Poules Moules op het Simon
Stevinplein, is bestuurslid van de federatie Ho.Re.Ca Brugge en medeorganisator van de actie.

11.11.11 gaat voor
een rechtvaardig
klimaat
Miljoenen mensen in het Zuiden zijn
slachtoffer van de klimaatopwarming.
Oogsten mislukken, omdat de seizoenen grillig en onvoorspelbaar worden.
Nochtans is het niet hun levensstijl die
het klimaat aan het wankelen brengt,
maar die van ons. Wij verbruiken, maar
zij betalen de rekening. Daarom voert
11.11.11 dit jaar campagne voor een
rechtvaardig klimaat.
Je kunt zelf voor een rechtvaardig
internationaal klimaatakkoord tekenen
op www.klimaatakkoord.be.
Campagneweekend
Op 11 november gaan honderden vrijwilligers in Brugge op pad om jouw
steun te vragen.
Fietsen voor klimaat
Je kunt de fietsplaatjes met de tekst
'weer een auto minder' gratis aanvragen op www.11.be/campagne.

BRUGGESPRAAK Wat houdt de actie in?
PHILIPPE LE LOUP Onze leden - een 400-tal hotels, restaurants en cafés – zullen
deelnemen aan de Week van de Fair Trade. Zij zullen fairtradeproducten aanbieden,
zoals thee en fruitsap. Enkele restaurants bereiden een fairtradegerecht, gemaakt van
fairtradeproducten. Het is ook een uitdaging als kok om eens met andere producten
aan de slag te gaan.
BRUGGESPRAAK Waarom is Fair Trade belangrijk?
P. LE LOUP Eerlijke handel is altijd belangrijk. Door deel te nemen aan deze actie verbeter je de werk- en leefomstandigheden in ontwikkelingslanden. We willen ons steentje bijdragen en de mensen bewust maken dat we niet alleen onze eigen boterham
willen verdienen, maar ook bekommerd zijn om andere mensen. Dankzij deze actie
kunnen we ons sociaal karakter tonen.

Info
horecazaken kunnen zich nog tot 13 september inschrijven via info@horecabrugge.be
of via chris janssens, t 0474 10 45 22 - www.brugge.be/fairtrade
www.befair.be

Oproep voor Scoren voor 2015
Tussen maart en april 2012 vindt
de tweede editie plaats van Scoren
voor 2015. Dit project wil de
Millenniumdoelen in de kijker plaatsen.
De Millenniumdoelen zijn acht concrete
en meetbare doelstellingen om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. De
realisatie is van levensnoodzakelijk belang voor miljoenen mensen. Wil je als Brugse
vereniging of school zelf een Noord-Zuidactiviteit organiseren en opgenomen worden
in de activiteitenkalender? Vraag dan het inschrijvingsformulier op bij de NoordZuiddienst, of schrijf uiterlijk in op 1 november via www.scorenvoor2015.be.

Info
noord-zuiddienst stad brugge, t 050 44 82 44,
noordzuiddienst@brugge.be

vrijwilligers- <
centrale

Vrijwilligers kapen Cinema Lumière
Op maandag 5 december, de Internationale dag van de Vrijwilliger, verwent de
Stad zijn vrijwilligers met de film Tous les Soleils van Philippe Claudel in Cinema
Lumière om 20.30 uur. Brugse vrijwilligers kunnen zich hiervoor inschrijven bij de
vrijwilligersverantwoordelijke van hun organisatie (max. 20 personen per organisatie). De organisaties betalen slechts 2 euro per deelnemer. Is de zaal snel
uitverkocht, dan wordt om 18.00 uur een extra voorstelling geprogrammeerd.
Organisaties die geen inschrijvingslijst hebben ontvangen, kunnen er eentje opvragen bij de Vrijwilligerscentrale.

Info
vrijwilligerscentrale, lien dereere, t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be

Vacatures voor vrijwilligers - Muurkrant
Cultuurcentrum Brugge
Het Cultuurcentrum zoekt vrijwillige handen om te helpen met de verspreiding van promotiemateriaal. Heb je zin om voor ons op pad te gaan in je eigen
buurt? We belonen je inzet graag met vrijkaarten.
Cultuurcentrum Brugge, Jan Verhaeghe, t 050 44 66 23, jan.verhaeghe@brugge.be
Kers op de taart
Even tijd maken om samen iets leuks te doen, te genieten van de kleine dingen
van elke dag? Wil jij iets betekenen voor iemand met een beperking uit je buurt?
Oranje vzw, Chris Marchand, t 050 47 00 98, vrijwilligers@oranje.be
De Jonge Gezelschapshond
Deze hondenschool zoekt vrijwillige ‘trainers’ om de ploeg te versterken. Heb
je zelf al met honden gewerkt en heb je nog wat vrije tijd: wees welkom.
De Jonge Gezelschapshond vzw, Roos Mack, t 0485 83 44 41, mackroos@gmail.com

groen & <
leefmilieu

Nacht van de duisternis
Tijdens de zestiende Nacht van de Duisternis staat opnieuw de
problematiek van lichthinder en biodiversiteit centraal. Op zaterdag 15 oktober dooft de Stad in dit kader de monumentenverlichting. Doe zelf mee en doof tuinverlichting, reclameverlichting
of klemtoonverlichting. Op het domein Beisbroek, Zeeweg 96,
8200 Sint-Andries, is er een infostand rond lichthinder. Je kunt
er een test doen om de lichtvervuilingsgraad te meten.
De Nacht van de duisternis is een initiatief van de Stad, Bond
Beter Leefmilieu (BBL), de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS)
en Preventie Lichthinder.

Info
michel forrest t 050 44 83 07
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Nieuwe stek voor
de Vrijwilligers
centrale
De Vrijwilligerscentrale (VWC) verhuist na de zomer naar haar nieuwe
stek: Kraanplein 6, 8000 Brugge.
Voorlopig zal de Vrijwilligerscentrale
daar nog op proef draaien. De vernieuwde werking wordt in een volgend
nummer uitgebreid toegelicht.
Vanaf 1 oktober 2011 gelden volgende
openingsuren:
Woensdag: 15.00 – 19.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 13.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 14.00 uur
Tijdens de maand oktober kun je in de
VWC terecht voor een gratis kopje koffie
of thee tijdens de openingsuren.
Huurprijzen voor de zalen
De zalen van de Vrijwilligerscentrale op
de eerste verdieping zijn enkel te huur
voor Brugse vrijwilligersorganisaties.
Het gaat om prijzen per dagdeel (maximum vier opeenvolgende uren).
- Grote zaal (ongeveer dertig personen): 20 euro
- Kleine zaal (ongeveer tien personen):
10 euro
- Vrijwilligerssecretariaat (ongeveer
drie personen): 10 euro
Koffie, thee, water en het gebruik van
beamer en laptop zijn inbegrepen.
Meer info in de infobrochure bij de
Vrijwilligerscentrale.

Vleermuizen kijken
In de ijskelder in Beisbroek overwinteren verschillende soorten
vleermuizen. Maak kennis met deze nachtelijke vliegers tijdens
de Nacht van de Duisternis. Gidsen van de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt nemen je mee op boswandeling. Via een
batdetector en echolocatie worden de vleermuizen gespot. In
het Natuurcentrum is er aansluitend een infosessie over deze
boeiende, beschermde diertjes. Deze vleermuizenactiviteiten
starten om 20.00 uur aan het Natuurcentrum.

Info
inschrijven via natuur@brugge.be t 050 32 90 11
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www.brugge.be

www.ecotoday.be

Paddenstoelenweekend
15-16 oktober
Beurs Ecologisch leven vandaag!
22 en 23 oktober 2011 > 10.00 u - 18.00 u,
Beurshalle Brugge, Hauwerstraat 2, 8000 Brugge
toegang 3 euro, studenten of met kortingbon: 2 euro

Organisatie:
Gil Claes i.s.m. dienst Leefmilieu

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

ECO Today: de beurs over
duurzaam en comfortabel leven
Op 22 en 23 oktober ontdek je tijdens de beurs ECO Today in de
Beurshalle hoe je je leven comfortabel kunt organiseren met
duurzame producten. Maak er kennis met nieuwe technieken die
bijdragen tot een beter en duurzaam gebruik van onze natuurlijke
hulpbronnen en tot een gezondere levensstijl: van biovoeding en
duurzame woninginrichting tot duurzame energieproductie. Zowel
commerciële bedrijven als verenigingen en instellingen bieden je
informatie en ecoproducten aan.
De provincie West-Vlaanderen geeft toekomstige verbouwers gratis
advies bij hun energiefactuur, hun architectenplan of eigen schets.
Inschrijven kan via info@zonnewindt.be.
De stedelijke dienst Leefmilieu geeft je ter plaatse info over de
milieukwaliteit in Brugge. Compostmeesters beantwoorden je vragen over composteren en kringlooptuinieren.
Bij de stand van de Brugse Milieu-en Natuurraad
kun je leuke milieuvriendelijke prijzen winnen.

Info
eco today, van 10.00 tot 18.00 uur, beurshalle, dienst leefmilieu
i.s.m. gil claes, www.ecotoday.be, toegang 3 euro, studenten of met
kortingbon 2 euro, -14 jaar gratis, groepen, t 014 26 48 41

Kom langs in het Natuurcentrum Beisbroek tijdens het paddenstoelenweekend op 15 en 16 oktober. In de tenten voor het
kasteel ontdek je een verzameling wilde paddenstoelen uit de
Brugse regio. Open op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur en op
zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Op zondag 16 oktober om 10.00 uur start aan het
Natuurcentrum Beisbroek een paddenstoelenwandeling. In
de namiddag zijn er voor kinderen creatieve workshops rond
herfst en paddenstoelen. Aanvang om 14.00 uur en om 15.30
uur aan het Natuurcentrum. De wandeling is meteen de
afsluiter van de Vlaamse Week van het bos, met dit jaar als
thema 'Zonder grenzen'.

Info
deelname aan de paddenstoelenwandeling of aan de workshops is kosteloos, wel inschrijven via natuur@brugge.be
of t 050 32 90 17

Paddenstoelen als najaars
thema tot eind november
Tot eind november blijven paddenstoelen het centrale
thema in het natuurcentrum. Een tentoonstelling wijdt
jong en oud in dit heimelijke deel van de natuur in. Voor
de allerkleinsten is er een kleuterhoek waar ze kunnen
knutselen, kleuren en puzzelen rond het thema paddenstoelen.
Scholen kunnen hun bezoek aan de tentoonstelling
combineren met een begeleide paddenstoelenwandeling in het bos. Voor het gebruik van de paddenstoelenkleuterhoek of voor een begeleide paddenstoelenwandeling met je klas, maak je vooraf een afspraak bij de
Groendienst.

Info
open elke weekdag van 14.00 tot 17.00 uur, zondag van
14.00 tot 18.00 uur, zaterdag gesloten.
voor scholen: afspraak voor paddenstoelenkleuterhoek
of begeleide paddenstoelenwandeling t 050 32 90 17
volledig educatief aanbod van het natuurcentrum
Beisbroek: www.brugge.be/groen/natuureducatie/
natuurcentrum/aanbod

sport <

Week van de Sportclub
In het kader van de Week van de Sportclub wordt ’t Zand op zondag 11 september
één grote sportmarkt. Van 13.30 tot 17.00 uur stellen 66 verschillende sportorganisaties zich gratis voor. Op de twee podia en op het middenplein zijn er demonstraties van onder meer volleybal, ropeskipping en dans. Je kunt ook proeven van
rugby, duiken, minivoetbal … Wie deelneemt aan minimaal vier sporttakken en zijn
afgestempelde sportkaart inlevert bij de Sportdienst, krijgt een leuk gadget en een
sportdrankje, maar maakt ook kans op een fiets van 250 euro.
De kaart kun je op 11 september aan de stand van de Sportdienst afgeven, van 11
tot 18 september in de Sportdienst of op Autoloze Zondag op 18 september aan
de infostand van de Sportdienst op ‘t Zand. Ook tijdens de Autoloze Zondag kun
je een volle sportkaart verzamelen. Je vindt meer informatie in de brochure bij
je Bruggespraak. De winnaar wordt op Autoloze Zondag aan de infostand van de
Sportdienst uitgeloot.

Sportshoppen
2011-2012
De vierde editie van Sportshoppen loopt
van maandag 12 september 2011 tot en
met vrijdag 22 juni 2012. De tienbeurtenkaart voor 20 euro blijft onbeperkt
geldig. Wie op het einde van het seizoen
dus nog beurten op de kaart heeft, kan
die ook het volgende seizoen gebruiken. Nieuw dit jaar zijn de lessen Fit’s
Cool, Zumba en Total Body Workout in
het KTA in Sint-Michiels. Je vindt de
beurtenkaarten bij de Sportdienst, in
de stedelijke sporthallen, het zwembad
Jan Guilini en via In&Uit.

Tijdens de week van 11 tot 18 september organiseren enkele clubs ook ‘open trainingen’. Ook daar kun je je sportkaart laten afstempelen.
Informatie vind je in de speciale brochure (met sportkaart) die je kunt afhalen bij
de Sportdienst en in de sporthallen, de Brugse zwembaden, de Brugse gemeentehuizen, In&Uit en de lokale middenstand. De sportkaarten kun je ook apart krijgen
via de Sportdienst, sporthallen en zwembad Jan Guilini. Deze promotiecampagne
wordt gecoördineerd door BLOSO. Het evenement wordt op lokaal vlak uitgewerkt
en georganiseerd door de Sportdienst.

sport voor jongeren
Marktsport doet je bewegen in de herfstvakantie
Meer dan veertig sportactiviteiten maken van Brugge op 4 november tussen 9.00 en
16.30 uur een heus sportland. Jongeren vanaf acht jaar kunnen zich uitleven op de
Markt, op de Burg, in het Albertpark, de Beurshalle, het Olympiabad en op de schaatsbaan aan het Boudewijn Seapark. Deelnemen kost 6 euro (verzekering inbegrepen).
Vooraf inschrijven doe je bij de Sportdienst. Wie de dag zelf nog wil inschrijven, betaalt 4
euro, maar je blijft dan wel beperkt tot de binnenstad. Marktsport is een organisatie van
BLOSO, de provincie West-Vlaanderen en de Stad.

Info
www.marktsport.be
Sport Na School 2011-2012 (SNS)
Het unieke project Sport Na School wil leerlingen uit het secundair onderwijs stimuleren om 1 uur per dag te bewegen, aansluitend op de schooluren. Er is onder meer keuze uit fitness, squash, duiken met flessen en
zumba. Leerlingen kunnen een sportpas aankopen van 45 euro, waarmee
ze van 3 oktober 2011 tot 18 mei 2012 (behalve tijdens de kerstexamens
en de schoolvakanties) bijna onbeperkt kunnen deelnemen aan sportactiviteiten uit het SNS-aanbod. Je kunt ook een pas kopen tegen 30 euro per
semester.

Info
www.sportnaschool.be (vanaf september),
sportdienst@brugge.be, t 050 72 70 00) of sns-coördinator françois deley,
brugge@sportnaschool.be
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Het nieuwe jeugdwerkja
ar
komt eraan
Bij de start van het nieuw
e jeugdwerkjaar maakt de
Jeugddienst
alvast volgende afspraken
met jou. Noteer de ‘Jeugd
dienst Kick Off’
en ‘Dag van de jeugdbew
eging’ in je agenda, respec
tie
velijk op 1 en 21
oktober 2011.
Kick Off
Alle verantwoordelijken en
groepsleiders van de Brugse
Jeugdverenigingen worde
n uitgenodigd op de zevend
e editie van de
‘Kick Off’. Dit jaar besteedt
de Jeugddienst aandacht
aan
brand- en
verkeersveiligheid in en ron
d de jeugdlokalen. De Kick
off
is meteen
ook het moment om alle aan
vragen in te dienen. Daarn
aast kun je
genieten van lekkere hapjes
, drankjes en een vleugje
muziek.
Info
jeugddienst.informatie@b
rugge.be
of t 050 44 83 35.
Dag van de Jeugdbewegi
ng op 21 oktober
Op vrijdag 21 oktober 201
1, van 7.00 tot 8.30 uur, is
’t Zand helemaal
van de jeugdbewegingen.
Het plein wordt één grote
feestlocatie.
De Jeugddienst trakteert
samen met de provinciale
werkgroep alle
leden van een jeugdbewegi
ng op een gratis ontbijt. Er
is maar één
voorwaarde: kom in unifor
m!

Clubbin' par
ty voor tiene
rs

Jongeren va
n dertien tot
zestien kunn
op de spette
en uit de bol
rende Clubb
gaan
in' Party. Op
kun je in het
za
terdag 8 okto
Entrepot gen
ber
ieten van ee
Anna Grace
n liveoptrede
en een dj se
n
van
t van Kelly P
meet and gr
faff. Win ook
eet met een
ee
n
va
n
deze sterren
nen bijprate
. Ouders kun
n in de Comm
a waar Steve
optreedt.
n Mahieu gr
atis
Tickets bij de
Jeugddienst
: VVK: 5 euro
ADD: 7 euro
/
; Deuren open
: 20.00 uur Einde: 24.00
uur

Krijg 10% korting op het
jeugdwerk
Voor alle Brugse kinderen
tussen drie en achttien jaa
r zijn er de
Jeugd-AXI-bonnen. Haal
50 euro bonnen en betaal
45
euro. Met
de bonnen kun je het lidg
eld, kampgeld, uniform.
..
van je jeugdvereniging betalen. Alle
Vlaamse jeugdvereniging
en
aanvaarden
de bonnen. De Jeugd-AX
I-bonnen zijn gratis voor
kin
deren en
jongeren die recht hebben
op een verhoogde tegem
oet
koming
van het ziekenfonds of een
OCMW-participatiekaart
hebben.
Info
www.jeugddienstbrugge.b
e,
jeugddienst@brugge.be, t
050 44 83 33

Ti Ta… Tapas
aan
Op zaterdag 8 oktober wordt de site
kids
het Entrepot een magisch land voor
jaar in
tussen zes en twaalf. Tapas staat dit
asie.
het teken van magie, toveren en fant
r,
nste
smo
Ga op de foto met het Tapa
een
ontdek de piratenschat en geniet van
nd.
spetterend optreden van de Ketnetba
af
van
f
Sur
?
nen
Wil je tickets win
begin september naar facebook.
jeugddienstbrugge.be en ontdek de
wedstrijd.

kort <
geknipt

Brugge verwelkomt zijn nieuwe
inwoners
Werelddag van verzet tegen
extreme armoede
Dialoog werkt
Net voor de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede,
op 17 oktober, vestigt Brugge de aandacht op slachtoffers
van armoede en uitsluiting. Dit via een dag van informatie
en ervaringsuitwisseling. Iedereen is welkom op zondag
16 oktober 2011 van 14.30 tot 17.30 uur in het OCMWdienstencentrum Van Volden, Dumeryplein 1, 8000 Brugge.
Deze dag is gratis en er is kinderopvang.

Info
ûze plekke vzw, legeweg 85, 8200 brugge, t 0476 28 24 04,
ignace.huyghebaert@telenet.be

De ombudsbus parkeert
op ’t Zand
Op donderdag 13 oktober 2011 vind je van 10.00 tot 13.00 uur
de ombudsbus op ’t Zand. Drie ombudsmannen staan klaar
om je te helpen met je klachten over de pensioenen, de federale en de gemeentelijke overheidsdiensten.

Op 17 oktober om 19.30 uur verwelkomt de Stad haar nieuwe
inwoners in het Concertgebouw. Wie het voorbije jaar in
Brugge is komen wonen, krijgt daarvoor een uitnodiging
in de bus. Je kunt er kennismaken met de stadsdiensten
en het stadsbestuur. Na een korte uiteenzetting is een
hapje en drankje voorzien en je kunt er infoshoppen aan de
stands van de diverse stadsdiensten. Aan de stand van de
Communicatiedienst kun je een bon inruilen voor een welkomstpakket, één per gezin. Dit pakket bevat verschillende
folders, kortingsbonnen en gadgets.

Politie neemt deel aan
Open Bedrijvendag
Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober 2011 kun je
een kijkje nemen achter de schermen van de Lokale Politie
Brugge. Het politiedistrict Centrum, nu gehuisvest in de
Kartuizerinnenstraat, zet zijn deuren open. Je ontdekt hoe
de bedrijfsstructuur is opgebouwd en hoe de politiebegroting
wordt opgesteld. Je maakt kennis met het wagenpark en
er loopt een tentoonstelling over de geschiedenis van het
politie‑uniform. Kinderen kunnen een foto laten nemen op
een politiemotor. Grijp de uitzonderlijke kans om deel te
nemen aan de lasershooting! Je krijgt toelichting over het
nieuwe politiehuis.

Is er een probleem met je rustpensioen of je overlevingspensioen? Is het pensioen volgens jou niet juist berekend? De
Ombudsman voor Pensioenen staat klaar.

Heb je interesse om bij de politie te werken? Op Open
Bedrijvendag kom je er alles over te weten. Kom met het
openbaar vervoer of met de fiets. Fietsers krijgen de kans
hun fiets gratis te laten graveren.

Een probleem met je belastingen, kinderbijslag, werkloosheid- of ziekte-uitkering …? Moeilijkheden bij de aanvraag
van een nummerplaat? De federale Ombudsman helpt je met
al je klachten over een federale overheidsdienst.

Dag voor nabestaanden
van orgaandonoren

Geraakt een probleem niet opgelost bij het stadsbestuur, het
OCMW, de lokale Politie of een intercommunale waarin de
Stad vertegenwoordigd is?
De Ombudsman van de Stad kan je helpen.

De provincie West-Vlaanderen en de vereniging NAVADO
organiseren op zaterdag 8 oktober 2011 vanaf 14.00 uur de
zevende Nabestaandendag donoren in Salons Lodewijk Van
Male, Maalsesteenweg 488, Sint-Kruis.
Zo'n ontmoetingsdag is verrijkend voor nabestaanden,
getransplanteerden, verpleegkundigen en artsen.

Info
hilde.meuleman@west-vlaanderen.be, 050 40 35 69
of contact@navado.be (Lia van Kempen), 078 15 00 74
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Wil je Sound Factory zelf gaan ontdekken?
Neem dan de bus. Knip deze voucher uit en geef hem
af aan de buschauffeur. De bon is goed voor een
gratis busrit heen en terug voor max. 2 personen
naar Sound Factory in het Concertgebouw.

NIEUW!

uitknipbon
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BON Kalender 10 jaar Beeldbank Brugge – exclusief voor Bruggelingen!
Ruil deze bon in en ontvang de kalender voor 5 euro i.p.v. 8 euro.
Waar: Museumshop (voormalig koetsenhuis Arentshof), Dijver 16, 8000 Brugge.
Dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur, behalve op maandag.
Actie geldig zolang de voorraad strekt.

Naam en Voornaam__________________________________________________________________________________________________________
Adres _ __________________________________________________________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________________________________________________

Antwoord vorige wedstrijdvraag: de radiozender die de hele zomervakantie live uitzond vanop de Zeedijk in Zeebrugge was MNM.
De dienst Pers en Publicaties ontving een pak inzendingen en bezorgde vijf winnaars ondertussen een waardebon van 30 euro.
Nieuwe vraag: Wie is de peter van KookEet?
Te winnen: Vijf personen winnen elk tien bonnetjes ter waarde van 30 euro voor KookEet.
Mail vóór 10 oktober 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 septembernummer 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 MONUMENTEN EN Erfgoed
4

CONFLICT IS THEMA OPEN MONUMENTENDAG
BRUGGE UNESCO WERELDERFGOED
BEELDBANK BRUGGE VIERT TIEN JAAR

5 OPVOEDINGSWINKEL

OPVOEDEN… EEN KINDERSPEL?!

6 SOCIAAL

KINDERDAGVERBLIJF KNUFFEL WORDT 30
20 OKTOBER 2011, WERELD OSTEOPOROSE DAG
DE TE GEK!?-KARAVAAN TREKT DOOR BRUGGE
SENIORENADVIESRAAD VIERT ZIJN 40STE VERJAARDAG

7 LOKALE ECONOMIE

CULINAIR GENIETEN OP KOOKEET

8 CULTUUR
9

FANTASYSTRIJD BRUGGE BOEKENBEURS
JONG BEELDEND WERK OP INPUT/OUTPUT 2011
CARTOONALE BRUGGE
BRUGSE KOREN LATEN HUN STEM HOREN
SEPTEMBER JAZZ VIERT 15e VERJAARDAG

10 cultuurcentrum

cultuurcentrum heeft een trouw publiek voor familie- en schoolvoorstellingen

bibliotheek

dankzij de bib… bibliotheekweek 2011

11 wijken in de kijker

herinrichting groenzone steenkaai
nieuw speelplein in de emile en dora rommelaerestraat
uitwijken komt naar je toe
gratis probeertickets de lijn

12 dossier

beleidsprogramma 2007-2012 – een stand van zaken: deel 1

18 concertgebouw

sound factory: aan de slag met klanken

19 mobiliteit

autoloze zondag op 18 september
vernieuwing bewonersvignetten
terug naar school
hang het beest niet uit in het verkeer
zesde wagen voor cambio autodelen in brugge

20
20 emancipatie

cursus 'omgaan met racisme'
feest mee met de stedelijke emancipatieraad
geweld thuis, dat klopt nooit

21 noord-zuid

11.11.11 gaat voor een rechtvaardig klimaat
week van de fair trade
oproep voor scoren 2015

22 vrijwilligerscentrale

vrijwilligers kapen cinema lumière
vacatures voor vrijwilligers - muurkrant
nieuwe stek voor de vrijwilligerscentrale

22 groen & milieu
23

nacht van de duisternis
vleermuizen kijken
eco today: de beurs over duurzaam en comfortabel leven
paddenstoelenweekend 15-16 oktober
paddenstoelen als najaarsthema tot eind november

24 sport

week van de sportclub
sportshoppen 2011-2012
sport voor jongeren

25 jeugd

het nieuwe jeugdwerkjaar komt eraan
clubbin' party voor tieners
ti ta… tapas

26 kort geknipt

R

ec

er

27

y cle d Pa p

werelddag van verzet tegen extreme armoede / dialoog werkt
de ombudsbus parkeert op 't zand
brugge verwelkomt zijn nieuwe inwoners
politie neemt deel aan open bedrijvendag
dag voor nabestaanden van orgaandonoren
uitknipbon soundfactory
uitknipbon kalender 10 jaar beeldbank brugge
wedstrijd
meldingskaart

Op woensdag 7 september starten opnieuw de Trefpuntuitzendingen
over Brugge op Focus/WTV.

UITGAVE Johan Coens, stadssecretaris
FOTOGRAFIE Jasper Rigole, Piet J. Puk, Karmeliet, Deen Van Meer,
C. Jarvis, Eddy Maus en Cel Fotografie Stad Brugge
VORMGEVING Graphic Design die Keure
DRUK die Keure
REDACTIE Redactieraad Bruggespraak
HOOFDREDACTIE Dienst Pers en Publicaties

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

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

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

