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Beste
Bruggeling

Bruggespraak is BruggeINspraak geworden. Dit bete- Waar het paviljoen een pleidooi moest zijn voor openkent dat we Brugge nog meer 'in spraak' willen brengen. heid, hield het, als beschermd, maar versleten monument, de evolutie tegen van een site
En 'inspraak' willen we bevorderen.
die ontwikkeling verdient.
Daarom nodigen we iedereen uit om
De Burg is de plek waar Brugge ooit
op deze en andere pagina's te reagegesticht werd, in die zin is het een
ren. Het huidige Brugge brengen we
plek met een bijzondere geschiedin beeld. Het toekomstige Brugge,
Het paviljoen
kundige waarde, maar ook een plek
daar werken we samen aan.
is gebleven,
waar de stedelijkheid van Brugge
En samenwerking start met inspraak.
ten volle af te lezen moet zijn. En die
zijn schoonheid
stedelijkheid willen wij met onze beOver het paviljoen van Toyo Ito hebvergaan.
stuursploeg vorm geven. Zoals u kunt
ben velen hun zeg kunnen doen.
lezen in de beleidsnota in het dossier
De declassering laat toe om nu ook het
van dit nieuwe stadsmagazine, betehele burgplein - de plaats waar Brugge
kent dit dat we kiezen voor een stad
ontstond - een nieuw gezicht te geven.
die van iedereen is, waar de publieke ruimte uitnodigend
Het paviljoen dat in 2002 werd geplaatst, ging in dialoog is om te verpozen, te spelen, te rusten, te praten, te lemet die historische plek en gaf tegelijkertijd aan dat mo- ven en te beleven. Dat het werkt, zie je vandaag al aan
derne architectuur een plaats mocht krijgen in onze we- het succes van de vele terrasjes die er zijn bijgekomen in
relderfgoedstad. Het moet worden toegejuicht dat daar- straten en op pleinen.
voor een beroep werd gedaan op een van de belangrijke
Moderne architectuur laten beleven in een historische
hedendaagse architectuuriconen, de Japanner Toyo Ito.
context was de missie van het paviljoen. Ook als het paHet paviljoen, geconcipieerd als een tijdelijke construc- viljoen straks vertrekt op de Burg, blijft die missie overtie, was een spraakmakende en een geslaagde ingreep in eind. Meer dan ooit zelfs. Want dit bestuur biedt met de
de publieke ruimte. Maar de lichtheid van de materialen inrichting van een triënnale, de uitbreiding van de musedie ooit de essentie en een troef was, is door de tand des ale collecties en het aantrekken van jonge kunstenaars
een boeiende, verzekerde toekomst aan hedendaagse
tijds de achilleshiel geworden.
beeldende kunsten.
Het paviljoen is gebleven, zijn schoonheid vergaan.

Jouw mening hierover:
www.facebook.com/destadbrugge

Tot dan,
Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge
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Hier thuis
In deze nieuwe rubriek zetten we een Bruggeling of een opmerkelijk Brugs initiatief in de kijker

Juwelenontwerpster
Clarisse
Bruynbroeck

Juwelenontwerpster Clarisse Bruynbroeck behaalde een
master juweelontwerp/edelsmeedkunst aan Sint Lucas Antwerpen. Met haar afstudeerwerk 'het getekende lichaam'
brengt ze een opgemerkt verhaal in juwelen over anorexia
nervosa. Ze stelde dit werk al tentoon in Antwerpen, Gent,
Brussel, Amsterdam en Boekarest. In Brugge won ze er in
2012 de Quartier Bricoléprijs mee, wat haar tijdelijk een vitrine in de Langestraat opleverde. Clarisse geeft met de opstart van haar eigen atelier in Brugge vorm aan het streven
van Brugge om een inspirerende thuisstad te zijn voor jonge
mensen die blijk geven van baanbrekend vakmanschap.
BruggeINspraak Hoe is je band met Brugge?
CLARISSE BRUYNBROECK Nu voel ik me thuis in Brugge
als mens, maar als jonge kunstenaar vind ik het er soms
moeilijk. Af en toe beweegt er iets, maar te weinig beeldende-kunsten-energie blijft hangen. Ik denk dat veel jonge
kunstenaars de nood voelen om weg te trekken naar steden zoals Brussel en Antwerpen, die een groot aanbod van
musea voor hedendaagse kunst hebben. Er is daar ook voldoende aandacht voor de beginnelingen die niet enkel een
ambacht of een klassieke vorm van kunst uitoefenen, maar
ook een stapje verder gaan.
BruggeINspraak Met welke projecten trekt Brugge
kunstenaars aan?
C. BRUYNBROECK Quartier Bricolé vond ik een geslaagd
project. Af en toe zie ik ook een wedstrijd of een tentoonstelling die het klassieke of het ambacht overstijgt. In De
Bond aan de Smedenpoort ben ik al verrast geweest door
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boeiende hedendaagse kunst. Dat zijn dingen die jonge
mensen aantrekken. Alleen jammer dat er voor professionele kunstenaars geen herhaalde evenementen of initiatieven plaatsvinden waarmee je een trouw publiek opbouwt
- voor amateurkunstenaars is die inspanning er wel met een
project als de Week van de Amateurkunsten.
In de muziekwereld doet Brugge het al beter. Kijk bijvoorbeeld naar Cactus Muziekcentrum en Het Entrepot waar
er grote namen spelen. In dezelfde zalen spelen ook jonge
Brugse groepen zoals Maze en Vienna, die gemotiveerd
blijven door de steun die ze krijgen.
Brugge komt in de wereld nog steeds over als een middeleeuwse stad met een Concertgebouw en een Cactusfestival. Er borrelt meer in deze stad, maar dat moet duidelijker
naar buiten gebracht worden.
BruggeINspraak Hoe kan Brugge een inspirerende
stad zijn waar jonge kunstenaars zich thuis voelen?
C. BRUYNBROECK Misschien met een kunstenfestival of
een instelling waar enkel hedendaags werk getoond wordt?
En voor diegenen die liever oud en klassiek hebben: hedendaags hoeft niet altijd een tegenreactie te zijn op vroeger.
Het kan ook een evolutie zijn van de kennis die doorgegeven wordt van generatie op generatie.
Wil Brugge van zijn oubollig imago af? Kijk dan naar Venetië, waar veel kunstenaars en architecten elke twee jaar
naartoe trekken om te zien wat er beweegt. Laat jonge
mensen mee denken en doen en stimuleer een andere kijk
op dit middeleeuws tafereel.

zondag 15 september 2013 om 15.00 uur
De Muziekfabriek - Calefax & Oorkaan

Music maestro!
Familievoorstellingen
Concertgebouw
mikken op jong
en oud

Madammen met snorren die Mozart spelen, beatboxende
muzikanten en mimespelers die muziek van Bach en Debussy uit buizen toveren. Je maakt het allemaal mee met de
familievoorstellingen in Concertgebouw Brugge.
Het voorbije seizoen startte Concertgebouw Brugge met
een reeks familievoorstellingen: een groot symfonisch orkest met circusmuziek, het residentieorkest Anima Eterna
Brugge met Carnaval des Animaux of een intiem muzikaal
sprookje rond Blauwbaard. Er was een ruim aanbod voor
(groot)ouders en (klein)kinderen.
Komend seizoen worden de voorstellingen nog toegankelijker en gevarieerder. Ze zijn dan ook de perfecte uitnodiging
voor een groepstrip of familie-uitstap van (groot)ouders en
(klein)kinderen. Uiteraard zijn ook scholen, conservatoria,
academies en jeugdmuziekateliers meer dan welkom.

Als begaafde mimespelers vertellen de vijf muzikanten van
Calefax een humoristisch en ontroerend verhaal. Muziek van
Bach tot Debussy doorspekt deze muziektheatervoorstelling.
Vanaf zes jaar.

zondag 13 oktober 2013 om 15.00 uur
Ensemble Offspring Muziek tot in het oneindige
Geblinddoekte virtuoze muzikanten, geraffineerde drumsalvo’s, een beatboxende muzikant en een uitdagend ritmisch
‘steekspel’ in een uiterst origineel en hedendaags programma.
Vanaf zeven jaar.

zondag 17 november 2013 om 11.00 uur
Dansen als de Dauphin - Dansworkshop
voor kinderen door Johan Goessens
In het kader van Kunstendag voor Kinderen.
Terwijl Natacha Kudritskaya in de Kamermuziekzaal muziek
speelt van de barokke componist Rameau, kunnen jonge
dansfans aan de slag met de bijpassende dansen.
Van negen tot twaalf jaar.

praktisch
basisprijs: 12 euro
6 euro voor kinderen
jongeren -26 jaar met discoverykorting
een abonnement familievoorstelling (28 euro) omvat de
voorstellingen op 15 september 2013, 1 februari 2014 en
4 mei 2014.
prijzen exclusief reservatiekosten.
info & tickets
ticketlijn concertgebouw, t 070 22 33 02
(ma-vr: 16.00-18.30 uur)
in&uit brugge, ‘t zand 34, 8000 brugge
www.concertgebouw.be

5

Slotconcert
beiaard en twintig
jaar Arco Baleno

Swingen
tijdens
September
Jazz

September Jazz is na zeventien jaar
uitgegroeid tot een vaste afspraak
voor elke Brugse muziekliefhebber. Elk
jaar slaan de dienst Cultuur, de gebuurtekring Langestraat-Hoogstraat, basisschool de Ganzenveer en Kunstencentrum De Werf de handen in elkaar om
van dit gratis festival het gezelligste
nazomerevenement te maken. De programmatie wordt verzorgd door Brugs
jazzkenner Willy Schuyten. Ook dit jaar
serveert de dienst Cultuur een gevarieerd driegangenmenu met nationale
en internationale kleppers.

Trompettist Wallace Roney is een AfroAmerikaanse post-bopper met een
flink palmares. Hij stond aan de zijde
van Art Blakey, Dizzy Gillespie, Ornette Coleman, Curtis Fuller, Elvin Jones
en Sonny Rollins en zijn leermeester
was Miles Davis. Met Davis deelde hij
in 1991 het podium tijdens het legendarisch concert op het Montreux Jazz
Festival. Na Miles’ dood vormde hij
met Herbie Hancock, Wayne Shorter,
Ron Carter en Tony Williams de Miles
Davis Tribute Band.

Het Gentse trio De Beren Gieren
speelt al enkele jaren het spannendste en meest verfrissende van de hedendaagse Belgische jazz scene. Ook
buiten de landsgrenzen maken de muzikanten geslaagde passages, zoals op
12 Points in Portugal en Jazzahead in
Duitsland. In 2012 wonnen ze de eerste
prijs op het internationale jazzconcours
van Jazz Hoeilaart. Momenteel werken
ze aan hun tweede plaat, The Raveling,
de opvolger van Werklich Welt So.

BRUUT! (NL)
Met BRUUT! duiken we op September
Jazz al swingend de nacht in. De aanwezigheid van het Hammond B3-orgel
is daar beslist niet vreemd aan.
In 2012 bracht dit viertal zijn titelloze
debuutplaat uit, wat een podiumplaats
opleverde op het North Sea Jazz Festival en het Tokyo Jazz Festival. Het
repertoire bestaat uit sixties hardbop,
latin boogaloo en rhythm and blues.

Wallace Roney Group (USA)
Exclusief Belgisch concert!
De muziek van dit quintet zit diep geworteld in de rijke (Afro-Amerikaanse)
jazzgeschiedenis en neemt je mee naar
de hoogdagen van eind jaren vijftig en
begin jaren zestig.
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zaterdag 21 september 2013, vanaf
18.30 uur in stedelijke basisschool de
ganzenveer, bilkske
www.dewerf.be
meer info: dienst.cultuur@brugge.be

Sommige artiesten laten zich
niet in een hokje plaatsen. Gelukkig maar, want zo creëren
ze ongekende mogelijkheden.
Arco Baleno is daar een mooi
voorbeeld van. Dit Brugse kamermuziekensemble kiest binnen zijn repertoire zelden voor
typische klassieke deuntjes.
Vergeten melodieën en minder
gekende componisten zijn het
handelskenmerk van zijn musici.
Op 21 september, om 20.30 uur,
mag stadsbeiaardier Frank Deleu zijn beiaard in het midden
van dit ensemble plaatsen en
met volle teugen genieten van
hun artistieke zuurstof. De interactie tussen de muzikanten van
het ensemble is een fel besproken onderwerp bij ieder concertbezoeker. Nu de beiaardier letterlijk in hun midden gaat zitten,
wordt die interactie misschien
wel het grootste instrument van
de avond. Het slotconcert van de
beiaard en twintig jaar Arco Baleno in de Hendrik Pickeryzaal
van het Belfort worden zo een
onvergetelijk muzikaal feest.
meer info:
dienst.cultuur@brugge.be

Het Brugsch
Poppenspel
Den Uyl is terug!

In 1988 schonken enkele oud-spelers van het Brugsch
Poppenspel Den Uyl hun archiefmateriaal aan het Volkskundemuseum in Brugge. De poppen, decorstukken,
rekwisieten, affiches, programma’s en foto’s geven ons
vandaag een goed beeld van dit befaamde Brugse poppentheater tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.
Vanaf 27 september komt het poppentheater opnieuw
tot leven met een expo in het Volkskundemuseum, een
publicatie, workshops, foto’s, verhalen op het web en een
nieuwe theatervoorstelling door Ultima Thule, in samenwerking met het Cultuurcentrum.
BruggeINspraak sprak met Joost Schelpe, zoon van een
van de oprichters van Den Uyl.
BruggeINspraak Wat was de rol van je vader bij het
Brugsch Poppenspel Den Uyl?
JOOST SCHELPE Mijn vader Gerard Schelpe besloot
samen met Jules Faes en Marcel Seys om een poppenspel op te starten. Pastoor Faes schreef de teksten,
Marcel Seys schilderde de decors en ontwierp de technische uitrusting. Mijn vader was de eerste secretaris
van het gezelschap en verzorgde de grafiek van de affiches en brochures. Hij maakte ook diverse logo’s voor
Den Uyl en ontwierp de pop Tijl Uilenspiegel die de
voorstellingen telkens inleidde.
BruggeINspraak Was er nog meer familie betrokken?
J. SCHELPE Mijn oom Roger Vanacker was poppenspeler van het eerste uur. Mijn peter Marcel Seys was
niet alleen een goed schilder en tekenaar, hij was ook
technisch heel bekwaam. De lichtinstallatie die hij voor
Den Uyl ontwierp, maakte veel indruk. In 1947 stelde
hij ook een album samen met artistieke foto’s van alle
poppen van Den Uyl. De poppen worden bij naam genoemd en kort beschreven. Zo is er veldwachter Bietebauw “de uitvoerende macht … tusschen twee borrels.”
BruggeINspraak Hoe komt het dat er zoveel drukwerk en foto’s van Den Uyl bewaard zijn?
J. SCHELPE Toen we het ouderlijk huis verkochten,
heb ik alle documenten van Den Uyl angstvallig bijgehouden. Achteraf heb ik ze geordend. Onlangs heb ik
een reeks affiches en brochures uit de beginjaren van
Den Uyl aan het Bruggemuseum geschonken. Een aantal daarvan kun je binnenkort bezichtigen in de expo in
het Volkskundemuseum.

www.poppenspeldenuyl.be
expo brugsch poppenspel den uyl, vanaf 28 september in het
volkskundemuseum, balstraat 43, 8000 brugge. gratis voor
bruggelingen.
theatervoorstelling den uyl, van poppen en mensen, 27, 28 en
29 september om 20.00 uur in de biekorf, sint-jakobsstraat 20,
8000 brugge. tickets via www.ccbrugge.be
publicatie brugsch poppenspel den uyl, te koop aan 6 euro,
vanaf 28 september in de museumshop, dijver 16, 8000 brugge
of via www.poppenspeldenuyl.be.
het erfgoed van den uyl staat ook op www.erfgoedinzicht.be,
foto’s vind je op www.beeldbankbrugge.be en verhalen van oudpoppenspelers kun je beluisteren op www.verhalenbankbrugge.be
een samenwerking tussen musea brugge, erfgoedcel en
cultuurcentrum.
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© Fotohuis - Katelijne Davit
© Fotohuis - Joost Goethals

© Fotohuis - Alain Meesen
© Fotohuis - Hilde Stevens

Snapshot 7
Clubzot of Cercletrut. Wat is jouw derbyverhaal?
Tot 17 november staat in het Volkskundemuseum de Brugse
voetbalderby centraal in de tentoonstelling Snapshot 7: Clubzotten & Cercletrutten. Hierop inspelend gaan Erfgoedcel Brugge, het Bruggemuseum en de Sportdienst tijdens Uitwijken in
september op zoek naar verrassende verhalen over Club, Cercle
en de derby.
Bruggespraak vroeg Club- en Cerclesupporters, Dany Dejonckheere en Dora Bruynooghe, hun derbyverhaal te vertellen.
BruggeINspraak Hoe hebben jullie het Club- en Cerclevirus te pakken gekregen?
DANY DEJONCKHEERE Ik ben geboren in een blauwzwart nest. Ik heb zelf nog gevoetbald, maar jammer genoeg
ben ik er niet in geslaagd om carrière te maken.
DORA BRUYNOOGHE Bij mij is het niet alleen door mijn familie doorgegeven, maar ook door mijn vriendenkring. Voor
je het weet ga je samen met hen naar een match kijken. Hoewel ik helemaal niet zo fanatiek ben.

BruggeINspraak Herinner je nog de eerste keer dat je
naar een derby ging kijken?
D. DEJONCKHEERE Mijn eerste match was een derby. Wel
op het plein van Cercle, maar toch. Toen is mijn liefde voor
blauw-zwart pas echt aangewakkerd.
D. BRUYNOOGHE Ik moet bekennen dat ik niet zo graag naar
een derby ga, wel naar andere matchen. Vroeger, met de staanplaatsen in het stadion, wou ik ook steeds mee voetballen, wat
niet zo fijn was voor de supporters die voor mij stonden.
BruggeINspraak Hoe beleven jullie de derby vandaag?
D. DEJONCKHEERE Ik ben niet tegen Cercle maar als Club
van hen verliest, kan dat toch een paar dagen op mijn maag
liggen. Ik ben trouwens ook steward op Club, dan moet ik
neutraal zijn, wat niet altijd gemakkelijk is.
D. BRUYNOOGHE Ik pik soms een wedstrijd mee en controleer elke zondag de voetbaluitslagen op televisie. Als je
dan ziet dat ze het goed gedaan hebben, en zeker tegen Club,
is de avond toch al half geslaagd.

nog tot 17 november 2013 in volkskundemuseum,
balstraat 43, 8000 brugge
dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur, behalve op maandag
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10 Tweets

Een greep uit de tweets van de voorbije weken.

© Fotohuis - Joost Goethals

© Fotohuis - Marc Geernaert

Nationaal

Oproep!
Heb je een leuk
verhaal over Club,
Cercle of
de derby?
Kom dan op zondag 8, 15, 22 of 29
september naar Uitwijken. Neem je
sjaal, truitje, foto of een andere herinnering aan je favoriete voetbalploeg
mee en doe je verhaal voor de camera!
Een selectie van deze verhalen zal in
oktober te zien zijn in de tentoonstelling ‘Snapshot 7: Clubzotten en Cercletrutten’ in het Volkskundemuseum
in Brugge en op www.verhalenbankbrugge.be.

alle info op
www.uitwijken.be

1

@goetluc
@StadBrugge de vernieuwde site is uitstekend
via smartphone te raadplegen. Aan alle medewerkers: proficiat! http://preview.brugge.be

2

@NolfJan
Tip voor Koning Filip in #Brugge : bier De Coninck goedkoper in De Republiek. Leve De Coninck in De Republiek !

3

@mattiasstrubbe
10 minuten na de loopwedstrijd is al het vuilnis
al opgeruimd. Puik werk @StadBrugge #brugge

4

@MichielVanroose
Tal van prachtige steden bezocht de laatste 2
weken, maar toch kan er geen enkele tippen aan
#Brugge.

5
6

@zerre
Yes! #toyoito gaat weg van de Burg! #Brugge
@pboudrez
Paviljoen #toyoito #Brugge mag gerust in mynen hof. Blyf het fantastisch vinden. #nietlangerbeschermd

Internationaal

7

@CuinnUiNeill
Verlaat #Bruges over 24 uur :( fantastische stad,
ik kan een bezoekje ten zeerste aanbevelen!

8

@nolittleman
een mens kan maar zoveel bier, Vlaamse kunst,
religieuze iconen en frietjes aan. #Bruges

9

@bjornvanhoutte
Ontwaken ... met het zonnetje en de klokken
in #bruges die yann tiersen aan het spelen zijn
#ameliepoulain Perfecte zondag!

10

@SamP227
Deze plaats doet me denken aan de medina in
Marrakech – ze zou niet bestaan zonder toeristen #brugge

www.twitter.com/stadbrugge

9

Tag je foto's met #igbrugge
Instagram is hét sociale medium om foto's mee te delen. Vanaf nu publiceert BruggeINspraak elke editie enkele sfeervolle
instagramfoto’s van plaatsen of activiteiten in de stad. Wil je je foto’s graag op deze pagina zien verschijnen? Tag ze dan
voortaan met #igbrugge op Facebook en Twitter. De leukste snapshots krijgen een plaatsje in BruggeINspraak.
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Jeugd en
Studenten
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Meer info: bel gratis

of surf naar www.studietoelagen.be

Een nieuw schooljaar:
vraag de school- en
studietoelage aan

Mondiale vorming voor leerkrachten
Hoe breng ik een mondiaal thema in de klas? Waar vind ik educatief materiaal om
mijn lessen aan te kleden? Kan mijn school een subsidie krijgen voor mondiale
activiteiten?
Voor een antwoord op deze vragen ben je van harte welkom op de mondiale vorming voor leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs op donderdag 19
september om 17.30 uur in de Noord-Zuiddienst, Oostmeers 105, 8000 Brugge.
Het programma:
- Kennismaking met het educatief aanbod van de mediatheek van
de Noord-Zuiddienst.
- Tips om mondiale thema’s te behandelen in de klas.
- Toelichting over het subsidiereglement bij het organiseren
van mondiale dagen.
- Fair Trade @ School: plan van aanpak, ervaringsuitwisseling.
De vorming wordt aangeboden door de Noord-Zuiddienst in samenwerking
met Kleur Bekennen en Oxfam Wereldwinkel Brugge.

deelname is gratis, inschrijven voor 12 september 2013.
mail je gegevens naar noordzuiddienst@brugge.be

Een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage.
Dat is geld waarmee de Vlaamse Overheid je ondersteunt om de kosten van
de school te drukken. Je moet wel aan
een aantal voorwaarden voldoen. Deze
vind je, samen met het aanvraagformulier en andere nuttige informatie op
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
Het aanvraagformulier kun je ook op
school krijgen.
Indienen kan tot en met 1 juni 2014.
Voor vragen en hulp bij het invullen
van de studietoelage kun je in Brugge
op volgende twee plaatsen terecht. Je
moet enkel je rijksregisternummer en
je rekeningnummer meebrengen.

provinciale dienst studietoelagen,
vac jacob van maerlantgebouw,
koning albert I-laan 1, 8200 brugge
achterkant station
elke maandag- en woensdagnamiddag,
van 13.30 tot 16.30 uur
sociaal huis – opvoedingswinkel
hoogstraat 9, 8000 brugge
t 050 32 77 68
elke werkdag, van 8.30 tot 12.00 uur
of op afspraak
info@opvoedingswinkelbrugge.be
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Nieuwe activiteiten
voor Brugse
hogeschoolstudenten
De Brugse studenten kunnen
in het eerste semester weer
heel wat activiteiten meepikken. De jaarlijkse Student
Welcome Party in de Magdalenazaal (dit jaar op 10 oktober) wordt zwaar de moeite,
met optredens van The Opposites, Compact Disk Dummies,
The Whatevers en Basebreak.
Nieuw dit jaar is ‘A Dark Night
@ Cinema Lumière’ op 24 oktober. De gezellige stadsbioscoop biedt dan ruimte voor
muziek, een gezellige bar en
goede films. De toegang voor
Brugse hogeschoolstudenten
is volledig gratis.
Sportieve studenten komen
ook aan hun trekken, met
zes sportieve avonden in het
eerste semester: duikinitiatie
(8 oktober), badminton (21
oktober), minivoetbal (19 november), skiën (3 december),
muurklimmen (10 december)
en Students On Ice (17 december). Al deze avonden zijn
gratis, behalve het skiën. Daar
wordt een kleine bijdrage
voor gevraagd.

Sport Na School
in het nieuw
Sport Na School (SNS) krijgt een volledig nieuw kleedje. Het aanbod 20132014 bevat sporten zoals taekwondo,
squash, pistewielrennen, spinning,
muurklimmen, bbb, poweryoga en karabijnschieten. Ook de lay-out van de
brochure en het pasje werd gewijzigd.
SNS is een naschools sportaanbod
voor twaalf- tot achttienjarigen die in
Brugge wonen of er naar school gaan.
Met een pasje voor een volledig (45
euro) of een half (30 euro) schooljaar,
kunnen scholieren onbeperkt deelnemen aan de activiteiten. Het seizoen
start begin oktober. SNS-pasjes zijn te
verkrijgen bij je leerkracht lichamelijke
opvoeding, op het schoolsecretariaat
of bij de Sportdienst. SNS is een organisatie van Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso en Stad Brugge.

www.sportnaschool.be

Jeugdpreventiewerk in Brugge
In Brugge zijn vier jeugdpreventiewerkers actief. Op straat leggen ze contacten
met jongeren, met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. Ze proberen
hen te ondersteunen waar nodig, zodat ook zij zich op alle levensdomeinen kunnen ontplooien.
Jongeren hangen graag rond in de openbare ruimte, wat oké is als dat in harmonie
met de omgeving en zijn bewoners gebeurt. Als rondhangen overlast veroorzaakt,
spreken de jeugdpreventiewerkers van ‘uithangen’ en bemiddelen ze tussen alle
betrokkenen om tot een constructieve oplossing te komen.

contacteer de jeugdwerkers via de preventiedienst op t 050 44 80 69 of
preventie@brugge.be of via facebook (jeugdpreventie brugge).
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Brugge Leeft
Jongerenpas
breidt uit

Sinds september 2011 krijgen alle
Brugse jongeren van 16 tot en met 24
jaar en de studenten van Howest en
Vives (voorheen: KHBO) een Brugge
Leeft Jongerenpas. De pas biedt kortingen in verschillende handelszaken
die je vindt op www.bruggeleeft.be.
Meer dan 35 zaken bieden inmiddels
een mooie korting aan. En er komen er
steeds bij.
In september 2013 zal de jongerenpas uitbreiden naar alle leerlingen die
ouder zijn dan zestien jaar en studeren
in een Brugse middelbare school. Zo
kunnen jongeren uit de omliggende gemeenten en steden voortaan meegenieten van de kortingen. De pas zal zo
beschikbaar zijn voor meer dan 22.000
studenten en jongeren, want ook de
studenten van de hogere beroepsopleiding verpleegkunde in Brugge
(HBOV) en het Europacollege krijgen
er volgend jaar een.
Het nieuwe ticketingsysteem van
In&Uit zorgt ervoor dat je met de code
op de pas tickets kunt reserveren voor
culturele voorstellingen en evenementen. Studenten van Vives en Howest
krijgen er ook nog een korting van 2,5
of 5 euro bovenop.

Scholencross Koude Keuken
Op domein Koude Keuken in Sint-Andries vindt op woensdagmiddag 25 september een loopcross voor scholen plaats.
Kinderen en jongeren van zes tot achttien jaar werken zich
in het zweet in verschillende leeftijdscategorieën. De scholencross maakt deel uit van het SVS-loopcriterium. Iedere
deelnemer ontvangt een attentie.

Teen Affair: White Edition
Teen Affair is dé party voor jongeren van twaalf tot en met
zestien jaar.
Kom op zaterdag 28 september naar fuifzaal Daverlo en
dans er samen met je vrienden van 20.00 uur tot middernacht op de nieuwste beats. Ook presentator Sean Dhondt
komt langs.
De eerste editie is meteen al een ‘White Edition’. Draag dus zeker iets wit of stel je eigen witte outfit samen en krijg een gadget.
Tickets kosten 5 euro in voorverkoop (bij de Jeugddienst) of
7 euro aan de deur.
Koop je in voorverkoop, dan maak je kans om samen met drie
vrienden een limorit te winnen die je naar de fuif brengt.
Veilig fuiven = geen drugs, geen sigaretten en geen alcohol.

Het nieuwe jeugdwerkjaar
komt eraan

In september/oktober staan de Brugse jeugdverenigingen weer te popelen om het nieuwe werkjaar in te zetten. Ook de Jeugddienst laat dit niet
zomaar voorbijgaan. Met de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ en de ‘Jeugddienst Kick Off’ staan twee
interessante en leuke afspraken op de agenda.

Kick Off

De Kick Off op 5 oktober is de officiële start van
het jeugdwerkjaar. Het is een moment om gezellig samen te komen bij een hapje en een drankje.
Je leert de Jeugddienst kennen en kunt de nodige
papieren binnenbrengen. De gratis vuilniszakken
zijn dan ook beschikbaar.

bevestig je komst voor 2 oktober via
www.jeugddienstbrugge.be/jeugdwerk,
jeugddienst.informatie@brugge.be of t 050 44 83 35

Dag van deJeugdbeweging

18 oktober staat in het teken van de dag van
de jeugdbeweging.
De Jeugddienst trakteert alle leden die in
uniform zijn op een groot gratis ontbijt.
De ochtend wordt afgesloten met enkele
lekkere beats. Afspraak vanaf 7.00 uur tot
8.15 uur op ’t Zand.

www.jeugddienstbrugge.be,
facebook.com/jeugddienstbrugge,
jeugddienst.animatie@brugge.be
t 050 44 83 33.
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Open
Monumentendag
viert 25ste verjaardag
met best of
Op zaterdag 7 en zondag 8 september vieren we de 25ste
verjaardag van de Open Monumentendagen. Al vanaf het
prille begin in 1989 oogst dit culturele gebeuren veel succes in
Brugge. In de afgelopen 24 jaar werden maar liefst zeshonderd
sites opengesteld en werden een tweehonderdtal activiteiten
georganiseerd. Deuren die al eeuwen gesloten waren, gingen
voor het eerst open voor het grote publiek. Voor de editie van
dit jaar staan de 33 favoriete gebouwen van de Bruggelingen
op het programma en zijn achttien activiteiten voorbereid. Als
je Brugge wil herontdekken, reserveer dan zeker via
www.bruggeomd.be.
Daniël De Clerck is de eigenaar van huis Empire in de Hoogstraat 28 en doet al voor de vierde keer mee aan Open Monumentendag.
BruggeINspraak Wanneer werd dit pand voor het eerst
opengesteld?
DANIËL DE CLERCK Toen ik huis Empire in 1988 kocht, was
het al een tijdje aan het verkommeren. Na grondige restauratiewerkzaamheden slaagden we erin om het in zijn oude glorie te herstellen. In het voorjaar van 1989 kwam de Engelse
fotograaf Chris Bland hier per toeval binnen. Hij nam foto’s
en publiceerde ze in The Architect’s Journal. Dat ging niet
onopgemerkt voorbij, en ik werd al snel gevraagd om mijn
huis open te stellen op de Open Monumentendag van 1990.
Tot mijn grote verbazing kwamen tienduizend nieuwsgierigen over de vloer, zelfs de prins en prinses van Luik maakten hun opwachting. In 1991 werd het pand erkend als beschermd monument.
BruggeINspraak Wat motiveert je om mee te werken aan
Open Monumentendag?
D. DE CLERCK Ik vind dat het de plicht van alle Bruggelingen
is om met hun eigen middelen de schoonheid van de stad te
handhaven. Huis Empire is geen privégebouw, daardoor kan
ik het zonder problemen openstellen. Dat heb ik dan ook altijd met plezier gedaan. Dit jaar kunnen de mensen de salons
en de imposante entree bezoeken. De tuin met paviljoen is
altijd toegankelijk.
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BruggeINspraak Om de 25ste verjaardag van Open Monumentendag te vieren is er dit jaar een best of geselecteerd. Had je verwacht dat je erbij zou zijn?
D. DE CLERCK Ik had het ergens zien aankomen, aangezien huis Empire constant in de belangstelling staat. Het is
natuurlijk een hele eer. Het is een teken dat de mensen de
investeringen en restauratiewerkzaamheden die wij gedaan
hebben appreciëren.
BruggeINspraak Hoe blik je zelf terug op 25 jaar Open
Monumentendag?
D. DE CLERCK In 1995 kwam het Jongerenproject OMD
hier een toneel opvoeren om de leef- en wooncultuur van het
19e-eeuwse Brugge te illustreren. Ze droegen allemaal kostuums uit de Empiretijd, dat zal ik niet snel vergeten. OMD
interesseert me ook als bezoeker. Als er nieuwe monumenten te bezichtigen zijn, probeer ik altijd een kijkje te nemen.
Zeker in een historische stad als Brugge is het belangrijk dat
we ons erfgoed openstellen en delen.

info via www.bruggeomd.be, t 050 47 23 24
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Guido en Cordelia:
originele Gezellehandschriften
uit de schenking van het
Guido Gezellegenootschap
Jules De Bruycker te gast bij
Frank Brangwyn
De permanente collectie van het Arentshuis toont de veelzijdigheid van kunstenaar Frank Brangwyn (1867-1956) aan
met schilderijen, grafiek en design. Deze Brits-Brugse kunstenaar is ook erg bekend om zijn etsen, die heel wat kunstenaars hebben beïnvloed, zoals de Gentse Jules De Bruycker. Het MSK Gent bezit het zo goed als volledige grafische
oeuvre van De Bruycker. Een selectie uit zijn vroege werk,
dat is gekenmerkt door een doordringende observatiegeest,
wordt tijdelijk samengebracht met dat van Brangwyn in het
Arentshuis. De aandacht gaat vooral naar bittere oorlogsetsen, waarmee De Bruycker een beklijvende artistieke prestatie neerzette. De tentoonstelling sluit af met enkele representatieve werken uit de jaren twintig.

van 11 oktober 2013 tot 12 januari 2014 in het arentshuis,
dijver 16, 8000 brugge. dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur,
behalve op maandag.

Vanaf 14 september kun je in het Gezellemuseum kennismaken met Gezelles secretaresse Cordelia Van De Wiele. De
tentoonstelling laat de handschriften en archivalia zien die
het Guido Gezellegenootschap onlangs schonk aan het Guido Gezellearchief van de Brugse Openbare Bibliotheek. De
broze stukken worden er in een speciaal geacclimatiseerde
ruimte bewaard en zijn al volledig geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Je kunt de beschrijvingen en de scans bekijken
via www.gezelle.be of via Cabrio > erfgoed.
Cordelia, een alleenstaande verzekeringsagente, was Gezelles toegewijde secretaresse tijdens zijn Kortrijkse periode.
De documenten illustreren hoe ze Gezelle bijstond. Zo verzorgde Cordelia Gezelles uitgebreide adressenbestand met
vrienden, familie en andere kennissen.
Gezelles secretaresse kopieerde vaak de netversies van
gedichten en artikels die naar de drukker moesten. De collectie bevat onder meer een afschrift van een Franstalige
toespraak, een merkwaardig artikel van Gezelle in het handschrift van Cordelia en 24 poëziehandschriften. Het grootste
deel bestaat uit gelegenheidsgedichten. Ze illustreren Gezelles rol in het Kortrijkse sociale leven. De dichter schreef
teksten voor huwelijken, priesterwijdingen, sterfgevallen en
activiteiten van verenigingen waarbij hij betrokken was, zoals die van de Katrientjes, de Kortrijkse fabrieksmeisjes.

van 14 september 2013 tot 19 januari 2014 in het gezellemuseum, rolweg 64, 8000 brugge
dagelijks van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur,
behalve op maandag.
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Uitwijken:
cultuur op toer in de wijken
Genieten van theater, ontbijtcinema, concertjes en verschillende Belgische en internationale circusacts, jezelf of je buren herkennen op de foto’s van het project Properen Hof,
een taart maken voor de taartenwedstrijd, deelnemen aan
de juwelenworkshop, samen met onze kok soep bereiden, je
favoriete Club-Cerclemoment vertellen aan de ‘derbybabbelbox’ of gewoon gezellig wat zitten kletsen met vrienden
of familie, het kan allemaal in september tijdens Uitwijken.
Het overzicht met alle activiteiten vind je op www.uitwijken.
be of in de programmakrant vanaf eind augustus bij In&Uit.

Voordracht over menopauze
en andropauze
Op donderdag 17 oktober 2013 om 19.30 uur organiseert
vzw PSA Vlaanderen samen met de dienst Welzijn van de
Stad Brugge een voordracht in de Brugse Magdalenazaal
over de menopauze en de andropauze.
Zowel de menopauze als de andropauze zitten in de taboesfeer en daar wil vzw PSA Vlaanderen samen met de Stad
verandering in brengen. In de voorstelling: ‘De menopauze
is hot, de penispauze iets minder’ wordt de overgang op een
wetenschappelijke, maar ook humoristische manier ontleed.
Dr. Els Laurent, gynaecologe, en Dr. Jo Ampe, uroloog, staan
het publiek te woord. Beiden werken in het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV.

toegang gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.
reserveren via psavlaanderen@hotmail.com of via
t 050 44 30 60 (van maandag tot vrijdag van 13.00 tot
18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur) reserveringskost 0,5 euro per ticket.

Waar en wanneer
- za 7 en zo 8 september: grasplein Legeweg
(Koude Keuken), Sint-Andries
- za 14 en zo 15 september: grasveld Sint-Michielslaan aan
de Sint-Godelievekerk, Sint-Michiels
- za 21 en zo 22 september: grasveld Zandtiende,
Assebroek
- za 28 en zo 29 september: speelplein Petegemstraat Hofdamestraat, Sint-Kruis
Telkens op zaterdag van 14.00 tot 1.00 uur en zondag van
9.30 tot 18.00 uur. Uitwijken is gratis en voor alle leeftijden.
Je kunt Uitwijken ook volgen op Facebook.
Organisatie: Brugge Plus vzw

17

Vacatures voor vrijwilligers
Een op de vijf Bruggelingen doet vrijwilligerswerk: in het oudercomité op school, als hulpverlener bij het Rode Kruis, tandemmend met
blinde jongeren, als barman op een festival… Er is voor elk wat wils.
Sommigen vinden hun plek door langs te komen in de Vrijwilligerscentrale, maar de meeste vrijwilligers vinden hun weg via internet
of BruggeINspraak. De vacatures in BruggeINspraak zijn de meest
dringende en daar wordt telkens met succes op gereageerd. Dank
aan alle lezers die hier al op ingingen. Andere lezers hopen we gauw
aan de haak te slaan. Misschien met een van de volgende vacatures?

Tele-onthaal
Kun je je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta je
open voor andere opvattingen en levenswijzen? Wil je je minimum
vier uur per week vrijmaken? Word dan vrijwilliger bij Tele-Onthaal.
Er start een nieuwe opleiding voor kandidaat-vrijwilligers op 19 oktober 2013.
tele-onthaal, griet vancoillie, t 050 37 37 26,
secretariaat@ teleonthaalwestvlaanderen.be

Tuinieren
BC Spermalie zoekt verschillende vrijwilligers om te helpen bij het
onderhoud van de tuinen, de bloemenperken en de kruidentuinen.
Ook in de bijhuizen in Oostkamp en Loppem zijn nog mensen nodig.
Heb je groene vingers of wil je wat stress kwijt via tuinieren? Welkom!
bc spermalie, griet deconinck, t 0478 50 01 52,
griet.deconinck@mpi-spermalie.be

Chauffeur
Ben je graag op de baan? Heb je oog voor veiligheid? Ken je Brugge
en omstreken een beetje? Zie jij het zitten om als chauffeur (met een
rijbewijs B) de hippe Oranjebusjes te besturen? Neem dan zeker
contact op met vzw Oranje.
oranje, annelies demyttenaere, t 050 47 25 94,
vrijwilligers@oranje.be

Oppas
Een vijftienjarige, lieve, heel leergierige jongen met autisme uit Zeebrugge zoekt een vrijwilliger die hem op woensdag gezelschap wil
houden en samen activiteiten wil doen, van 12.30 tot 19.00 uur.
oppas, jannick desmedt, t 050 34 01 01,
oppas.brugge@advalvas.be

vrijwilligerscentrale, kraanplein 6, 8000 brugge,
t 050 44 86 49, lien.dereere@brugge.be
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Filmavond voor
Brugse vrijwilligers
Op 5 december, de Internationale Dag
van de Vrijwilliger, komen de Brugse
vrijwilligers samen in Cinema Lumière
en Ciné Liberty voor een gezellige filmavond. De Vrijwilligerscentrale biedt
twee filmvertoningen aan, een om
17.30 uur en een om 20.00 uur. Beide
voorstellingen worden gecombineerd
met een receptie waarmee de Stad
haar vrijwilligers wil bedanken voor
hun engagement.
Alle Brugse vrijwilligers kunnen zich
voor dit evenement inschrijven bij de
verantwoordelijke van hun organisatie.
De verantwoordelijke stuurt een mailtje naar de Vrijwilligerscentrale om het
aantal gewenste tickets te bestellen
voor een van beide vertoningen. Bestellingen moeten gebeuren voor 25
oktober 2013. Je organisatie ontvangt
in november het aantal bestelde tickets
en staat in voor de verdeling ervan.
Elk ticket kost de organisatie maar 2
euro, als teken van dank passen Stad
Brugge en de Vrijwilligerscentrale de
rest bij. De film dit jaar is ‘Quartet’, een
plezante film over een bejaardentehuis
voor muzikanten en operazangers met
pensioen. Jaarlijks houden ze een opvoering op de verjaardag van de overleden Guiseppe Verdi, maar de komst
van Jean, de eeuwige diva, zorgt voor
opschudding in het huis.

vrijwilligerscentrale, kraanplein 6,
8000 brugge, t 050 44 86 49,
lien.dereere@brugge.be

Dossier

Het Brugs bestuur heeft zijn beleidsintenties in een uitgebreid
document gegoten. Dat werd voor de vakantie goedgekeurd
door de gemeenteraad. Elke Bruggeling kan het volledige beleidsplan raadplegen via www.brugge.be . Het beleidsprogramma kan ook opgevraagd worden bij de Communicatiedienst,
Burg 11, 8000 Brugge, 050 44 80 00 of info@brugge.be.
In dit dossier vind je een 'lightversie' van het plan.

Het Algemeen
Beleidsprogramma
2013-2018
van het Brugs
bestuur

Het dossier geeft je inzicht in de grote beleidslijnen, toekomstplannen en bestuursaccenten.
Maar het nodigt je ook uit om te reageren.
Heb jij ideeën over bepaalde beleidsdomeinen? Laat ze horen
en reageer via www.brugge.be/beleidsprogramma.
Ook een brief naar de Communicatiedienst Stad Brugge, Burg
11, 8000 Brugge met vermelding 'reactie beleidsprogramma'
of een mail naar info@brugge.be is mogelijk.
Je krijgt zeker een reactie.
Met deze oproep tot participatie in verband met het beleid
2013-2018 (of het beleid van vandaag en morgen) zetten we
trouwens de toon voor een groots opgevat participatieproject,
de 'Toekomst van Brugge'.
Daar lees je meer over in het hoofdstuk 'Democratie, inspraak en participatie' en in de komende edities van je nieuwe
stadsmagazine.
Het is de bedoeling in een 'Open Partnerschap' samen met de
bevolking na te denken over de toekomst van Brugge en daarbij hebben we jouw inbreng natuurlijk nodig. Zo help jij vorm
geven aan de toekomst van overmorgen.
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Nu focussen we
op 2013-2018 met
de 11 hoofdstukken
van de beleidsnota:

1. Een gezond en financieel voorzichtig beleid
Je leest en hoort het overal: de financiën
van de steden en gemeenten staan onder
druk. In Brugge zijn de stadsfinanciën gezond, maar hoe dan ook worden leningen
duurder, nemen toelagen van andere overheden af, vallen dividenden ( of winstuitkeringen voor aandeelhouders) weg. We verwachten in Brugge bovendien een afname
van het aantal beroepsactieven door de
vergrijzing van onze bevolking en dus minder fiscale inkomsten.
Het zal er op aankomen enerzijds strak te
beheren (kostenmanagement) en anderzijds flexibel in te spelen op inkomstenbronnen uit Vlaanderen, het Stedenfonds
en Europa.
Er wordt actief op zoek gegaan naar deelname aan andere Europese programma's
dan de al lopende. Zo treedt Stad Brugge
toe tot het 'Covenant of Mayors' om Europa meer te laten investeren in onze stad.
Het Burgemeestersconvenant is de algemene Europese beweging waarbinnen lokale en regionale overheden zich er vrijwillig toe verbinden om de energie-efficiëntie
en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.
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Voor veel Europese (duurzaamheids)programma's komt een stad pas in aanmerking
als zij deel uitmaakt van dit convenant.
Ook publiek-private samenwerking wordt
gestimuleerd.
Het stadsbestuur zal uitgaan van een kostenbewust gedragspatroon: het stadsbudget moet voldoende beleidsambities mogelijk maken (er moet dus ruimte zijn voor
investeringen), maar het financieel evenwicht op meerjarenbasis moet bewaard
blijven (de factuur mag niet doorgeschoven worden naar de komende generaties).
De belastingreglementen worden doorzichtiger en eenvoudiger.
De belastingen op tweede verblijven en
vakantiewoningen worden verhoogd. De
eigenaars en gebruikers die niet ingeschreven staan in het bevolkingsregister betalen
immers geen opcentiemen, maar maken
net als de Bruggelingen gebruik van de gemeentelijke infrastructuur, de dienstverlening en het openbaar domein.

2. Sociale, zorgende en verdraagzame stad
Kinderen moeten maximale leerkansen krijgen, op school en in hun vrije tijd. Stad
Brugge en OCMW investeren in studieondersteuning aan huis in kansarme gezinnen. Voor jongeren voor wie schooluitval dreigt, is er begeleiding.
In de Opvoedingswinkel van het Sociaal Huis kan iedereen terecht met vragen
over het opvoeden van kinderen en jongeren.
Het Sociaal Huis is de plaats waar elke inwoner terecht kan met vragen over zorg,
seniorenhulp, kinderopvang, sociale rechten, vervangingsinkomens.
De armoedetoets (of 'bijblijftoets') die Stad Brugge en het OCMW invoeren voor
alle beleidsbeslissingen, laat toe gericht en respectvol initiatief te nemen om armoede weg te werken, steeds in overleg met de armoedeorganisaties.
Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt uitgebouwd zodat financiële, medische,
sociale of psychische belemmeringen om deel te nemen aan vrijetijdsinitiatieven
weggenomen worden.
OCMW Brugge begeleidt wonen in Brugge via een goedkope verhuisdienst, huurwaarborgondersteuning, crisisopvang.
De mogelijkheid wordt onderzocht om de nachtopvang voor daklozen in de winter
uit te breiden naar nachtopvang in alle seizoenen.
Wat de armoedetoets is voor het armoedebeleid, zal de antidiscriminatieclausule
zijn voor de verdraagzaamheid. Het Meldpunt Discriminatie wordt beter bekendgemaakt bij de burger.
Via het Platform Etnisch-culturele minderheden biedt Stad Brugge informatie
(uitwisselingsmogelijkheden) aan over etnisch-culturele diversiteit in de stad.
In uitvoering van het provinciaal RUP zoeken Stad Brugge en OCMW samen naar
een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein.
In het sociaal beleid worden overlappingen tussen het takenpakket van Stad Brugge, OCMW en andere actoren weggewerkt.
De Brugse regio wordt een topregio inzake zorg, zorginnovatie en zorgopleiding.
Verscheidene initiatieven, zoals buurthuizen, een (wijk)gezondheidscentrum,
woonzorgzones… dragen ertoe bij dat senioren en hulpbehoevenden zo goed en
zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Buurtwinkels worden ondersteund en gestimuleerd om aan thuislevering te doen
in buurten met zorgbehoevenden.
Brugge levert voort inspanningen om een dementievriendelijke gemeente te zijn.
Brugge moet dé onderwijsstad van West-Vlaanderen zijn. Stad Brugge maakt
werk van een onderwijsbeleid met een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd
en op school om kinderen en jongeren voluit ontplooiingskansen te bieden.
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Zowel in het beheer van het openbaar domein en het eigen
patrimonium als ondersteunend voor derden trekt Stad
Brugge de kaart van duurzaamheid en energiezuinigheid.
Op het programma staan een energie(besparings)plan voor
de stadsgebouwen, een reductie van het papiergebruik, een
milieuvriendelijk wagenpark, hybride of elektrische bussen,
windmolens in havengebied…
De Woonwinkel organiseert informatieve initiatieven over
energiebesparend wonen en Stad Brugge en het OCMW
stimuleren groepsaankopen voor gas, elektriciteit... om de
energievoorziening goedkoper te maken voor de bevolking.
Er komt een globaal energiebesparingsplan voor alle woningen.
Premiestelsels worden aangepast aan het energiebesparingsplan.
In Brugge moet iedereen zich veilig voelen. Veiligheid wordt
niet enkel geassocieerd met controle en repressie, maar
ook met netheid, goede woningen, rustig verkeer, openbare
ruimte en groen, het wegblijven van vandalisme…
Overlastfenomenen zoals nachtlawaai, sluikstorten, zwerfvuil
en wildplassen krijgen bijzondere aandacht.
Initiatieven omtrent inbraakpreventie worden extra gepromoot.
Gemeenschapsgerichte politiezorg, preventie en duidelijkheid omtrent de opdracht van Stad Brugge, politie en parket
zijn speerpunten in het vernieuwd veiligheidsbeleid.
Opdat elke inbreuk zou leiden tot een daadwerkelijke bestuurlijke of gerechtelijke reactie, wordt voor welbepaalde
inbreuken een combitaks ingevoerd.

3. Brugge duurzame, propere
en veilige stad
Zowat de hele wereld heeft de mond vol van de klimaatverandering en de daarmee samenhangende dreigingen. Het
stadsbestuur gelooft dat ingrepen op het lokale niveau mogelijk en noodzakelijk zijn.
Stad Brugge ontwikkelt daarom een gemeentelijk klimaatplan
binnen een stadsbreed kader en sluit zich aan bij het Europese
burgemeestersconvenant met duidelijke milieudoelstellingen.
Met de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant engageert het stadsbestuur zich om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op het
grondgebied te verhogen en zo zijn bijdrage te leveren aan
het behalen van de doelstelling van de Europese Unie om
tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen, de
energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van
duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20%
te verhogen. Dit houdt ook in dat de stad in haar klimaatambities ondersteund wordt, bijvoorbeeld via de European Local Energy Assistance (ELENA).
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GAS-boetes worden slechts beperkt toegepast.
Een veiligheidscoördinator zal de samenwerking van Politie
en andere stadsdiensten bevorderen en is ook verantwoordelijk voor het uitzetten van het noodplanningsbeleid.
Het stadsbestuur verzet zich tegen het systeem van burgerwachten, maar vindt wel dat burgers een plaats moeten krijgen in het veiligheidsbeleid. Voor een adequate beleidsvoering is het niet alleen belangrijk om een zo goed en objectief
mogelijk zicht te hebben op hoe en in welke mate onveiligheid zich voordoet, maar ook om te luisteren hoe mensen dat
subjectief ervaren en om te luisteren naar de verschillende
opvattingen en verwachtingen die de mensen hebben over
het veiligheidsbeleid. Het bepalen van de handhavingsprioriteiten (de intensiteit van het toezicht) zal gebeuren na een
brede consultatieronde bij burgers en buurtorganisaties.
Stad Brugge houdt het openbaar domein net voor een groter
veiligheidsgevoel en betere woonkwaliteit en moedigt de bevolking aan om hetzelfde te doen. Zwerfvuil en onkruid worden sneller verwijderd en voetpaden, fietspaden en wegen
worden sneller hersteld door de inzet van vlinderploegen. Er
wordt een hondenpoepbeleidsplan opgemaakt.

4. Toekomstgerichte stadsorganisatie
Het stadspersoneel is de essentiële schakel tussen beleid en
burger. De organisatieontwikkeling van de stadsadministratie krijgt aandacht.
Er komt een laagdrempelig en publieksgericht stadskantoor,
het 'Huis van de Bruggeling' en de administratieve ondersteuning van Stad Brugge, OCMW en Politie verloopt meer
geïntegreerd.
Dienstverlening en informatie zijn maximaal toegankelijk
voor de bewoners, zowel via persoonlijke contacten aan het
loket, als elektronisch.

Het taks- en vergunningsbeleid, reglementeringen, verordeningen, procedures… moeten eenvoudig en duidelijk zijn.
Een sterk, domeinoverschrijdend stadsontwikkelingsbedrijf
coördineert stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten, het grond- en pandenbeleid en het beheer van subsidielijnen binnen deze materie.
Er wordt gezocht naar de meest efficiënte exploitatievorm
voor de drie openbare zwembaden in Brugge.

De digitale administratieve dienstverlening wordt verder
klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten. Zoveel
mogelijk administratieve kwesties moeten zo gemakkelijk
mogelijk via het internet kunnen worden afgehandeld. Veel
meer dienstverlening kan nu al elektronisch gebeuren via de
nieuwe stedelijke website en de mogelijkheden worden de
komende maanden nog uitgebreid.
Het stadsbestuur blijft evenzeer aandacht hebben voor
mensen die geen toegang hebben tot het internet of er onvoldoende mee vertrouwd zijn.
Infobalies, ticketbureaus, loketten… worden duidelijk aangegeven, waar mogelijk ook met pictogrammen zodat ook ongeletterden en anderstaligen hun weg vinden. De aandacht
voor duidelijke en herkenbare bewegwijzering in de stad en
binnen de stadsdiensten zal ook belangrijk zijn bij de inrichting van het Huis van de Bruggeling.
Stad Brugge streeft naar correct, helder, toegankelijk en
hedendaags taalgebruik in brieven, brochures, mails en alle
andere communicatiedragers.
Stad Brugge communiceert regelmatig, begrijpelijk, doelgroepengericht en in een herkenbare huisstijl.
De Bruggelingen krijgen informatie via bewonersbrieven,
infovergaderingen, tentoonstellingen, een infogids, het stedelijk infoblad BruggeINspraak, thematische infowijzers, de
stedelijke website, affiches, brochures, uitzendingen op de
regionale zender, Facebook en Twitter.
Voor het digitaal of telefonisch melden van problemen op de
openbare weg of het openbaar domein, blijft het Meldpunt
(knop Meldpunt op de startpagina van www.brugge.be of
t 050 44 80 00) de aangewezen weg.
Het stadsbestuur garandeert een klantvriendelijke en professionele dienstverlening. Hoffelijkheid, luisterbereidheid,
respect, efficiëntie en snelheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook omgekeerd vindt het stadsbestuur het
belangrijk dat de stadsmedewerkers respectvol en hoffelijk
worden benaderd door de klanten.
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Het stadsbestuur
wil een open
partnerschap
aangaan met
iedereen

5. Democratie, inspraak
en participatie
De voorzitter van de gemeenteraad is sinds januari 2013
niet langer de burgemeester. De voorzitter van de gemeenteraad maakt werkafspraken met het schepencollege en de
fractieleiders van alle partijen.
Er zijn op regelmatige tijdstippen van de planningsfase inspraakvergaderingen over infrastructurele ingrepen of
(her)inrichtingswerkzaamheden op het Brugse grondgebied.
Die inspraakmogelijkheden leiden tot echte samenspraak en
breed gedragen projecten.
De vergaderingen hebben plaats op het niveau van de deelgemeenten of de wijken opdat inwoners zich zo persoonlijk
mogelijk zouden betrokken voelen.
Stad Brugge informeert niet enkel over eigen werkzaamheden, maar speelt een coördinerende rol in het communiceren van initiatieven van hogere overheden en de nutsmaatschappijen.
Het stadsbestuur wil een open partnerschap aangaan met
iedereen (individuele personen, bedrijven, buurtcomités)
om in gespreks- en werkgroepen de toekomst van Brugge
uit te stippelen. Het stadsbestuur levert het kader en doet
een warme oproep voor maximale participatie. Het stadsbestuur zorgt vervolgens voor overzicht en continuïteit zodat
de netwerkmomenten tussen onderwijs, cultuur en het bedrijfsleven tot concrete resultaten leiden. In het najaar gaat
een coördinator voor het project 'De Toekomst van Brugge'
aan de slag. Via onder andere je infoblad word je op de hoogte gehouden van de initiatieven die hij/zij zal ontwikkelen.
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6. Brugge, economische trekker
Het stadsbestuur versterkt de positie van Brugge en de
Brugse regio als aantrekkelijke locatie voor ondernemen, investeren en jobs creëren.
Stad Brugge zorgt voor een aangenaam woon- en werkklimaat
op het grondgebied en neemt een duidelijke regierol op zich
om de economische troeven en kwaliteiten van de regio naar
voren te schuiven en te versterken. Daartoe worden weefsels
met bedrijven, overlegorganen en het onderwijs versterkt.
Ondernemers moeten een beroep kunnen doen op gekwalificeerd personeel en onderwijsinstellingen moeten opleidingen aanbieden die aansluiten bij bestaande of zich ontwikkelende economische speerpunten en innovatieve clusters.
Toekomstige investeerders uit binnen- en buitenland moeten de regio associëren met innovatieve industriële, kennisgerichte en zorggerichte sectoren.
De in onze regio aanwezige expertise en activiteit met betrekking tot zorgeconomie (bijvoorbeeld de zorg voor mensen met een visuele of auditieve handicap) moet worden
gebundeld om meer bedrijven naar de stad halen die in die
richting innoveren.
De zeehaven van Brugge krijgt nieuwe bestuursstructuren en
wordt verder ontsloten, rekening houdend met het behoud
van de omliggende polderdorpen als volwaardige woonkernen. Het Brugs bestuur, met de burgemeester als voorzitter
van de zeehaven van Brugge, laat zich structureel meer in met
de havenpolitiek. Meer samenwerking met de andere havens
is een van de streefdoelen. Bij de uitbouw van de zeehaven
van Brugge gaat de nodige aandacht naar de visserij.
Er wordt werk gemaakt van een duurzaam functionerende
en innovatieve landbouwsector en Brugge trekt een actieplan landbouw voor de regio Brugge.

De administratie moet ondernemersvriendelijk zijn: ondernemersvragen en -behoeften worden klantgericht, geïntegreerd en projectmatig behandeld. Het KMO-loket werkt
heel nauw samen met alle andere diensten en instellingen
die met economie en het bedrijfsleven bezig zijn en licht de
ondernemer ook in over hun werking zodat de economische
dienstverlening volledig is.
Het KMO-loket positioneert zich als een volwaardige ondersteuningsdienst voor bedrijven en horeca. Het loket helpt
bedrijven bij het zoeken naar een vestigingsplaats, maakt
hen wegwijs in de veelheid aan vergunnings- en subsidieregels, biedt hulp bij de ontwikkeling van concrete dossiers,
treedt bemiddelend op bij de behandeling ervan. De dienst
promoot Brugge als een ondernemingsvriendelijke stadsregio en biedt ondersteuning bij de verdediging van de Brugse
economische dossiers in Brussel. Het loket werkt samen met
economische instanties zoals het Agentschap Ondernemen,
POM, WVI, RESOC . Het KMO-loket helpt de individuele ondernemer om inzicht te krijgen in wat deze instanties op de
verschillende niveaus (regionaal, provinciaal…) kunnen doen
om hem te ondersteunen.
Brugge positioneert zich voort als winkelstad, stad waar ambacht en kunst elkaar vinden, innovatieve zorgstad, kennisen opleidingscentrum van het koken als kunst.
Terrassen met losse, bij het straatbeeld passende tafels en
stoelen zijn het hele jaar door toegelaten.
Stad Brugge heeft bijzondere aandacht voor mensen voor
wie de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is en werkt
via sociale economie projecten uit rond leefbaarheid van de
stad en zorg voor haar bewoners.
Voorts gaat het stadsbestuur intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan met betrekking tot sociale economie.
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Het Brugs bestuur
is fier op de titel
Werelderfgoedstad

7. Moderne stadsontwikkeling
Het Brugs bestuur is fier op de titel Werelderfgoedstad. Stad
Brugge kijkt na hoe de aanbevelingen van Unesco in verband
met werelderfgoedstad kunnen worden uitgevoerd.
Maar het bestuur is er ook van overtuigd dat hip en historisch
hand in hand kunnen gaan en wil meer jongeren en jonge gezinnen aantrekken. Het stadsbestuur definieert, steunend op het
advies van experten, een kwaliteitsbarometer om te bepalen
wat kan en niet kan in de Brugse binnenstad.
Stad Brugge ondersteunt de komst van nieuwe projecten zoals
een beurs/evenementenhal, een zaal voor Cactus, een congrescentrum, een voetbalstadion. Elk op de meest geschikte plaats.
Stadseigendommen en religieuze gebouwen die vrijkomen,
krijgen een nieuwe bestemming die kan aansluiten bij het sociale, culturele, creatief-economische, het zorgende of het zingevingsgerichte. Deze herbestemming maakt het voorwerp uit
van een masterplan.
Bij het herzien van BPA's gaat aandacht naar nieuwe woonvormen en bij de opmaak van RUP's gaat aandacht naar wonen aan
het water en naar woonondersteunende functies zoals kinderopvang, sport, strijkateliers, zorgdiensten.
Open ruimte wordt op het hele grondgebied zoveel als mogelijk behouden, nieuwe woongelegenheden komen bij voorkeur
in bestaande gebouwen en groene ruimtes worden maximaal
opgesteld voor het publiek.
Er wordt ook werk gemaakt van een openruimtebeleidsplan
voor de deelgemeenten.
Stilteplekken laten ruimte voor het herademen en de reclameverordening wordt herbekeken, met bijzondere aandacht voor
het aan banden leggen van lichtreclame.
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De dienstverlening voor bouwvergunningsaanvragen is oplossingsgericht en wordt geïntegreerd en gecoördineerd aangepakt door de verschillende betrokken diensten.
Stedelijke premies die verband houden met het wonen, worden
geëvalueerd. De nadruk komt te liggen op het verhogen van de
woonkwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
De toeristische druk op de woonmarkt wordt nauwgezet
opgevolgd: beperkingen op vakantiewoningen, de realisatie
van nieuwe hotels en de uitbreiding van bestaande hotels
blijven bestaan.
Er worden tal van inspanningen geleverd om kwaliteitsvol wonen in Brugge betaalbaar te houden of te maken. Zo wordt het
aantal sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels opgetrokken, helpt de woonwinkel bij woonvragen, krijgen mensen
met een laag inkomen premies sneller uitbetaald.
Ook aan de woonomkadering wordt gewerkt: er is een afstemming op jonge gezinnen door het voorzien in voldoende
speelruimte, er is aandacht voor studentenhuisvesting (via
een databank Kot@Brugge met goedgekeurde kamers) en
voor studeerruimte en het inrichten van een studentenhuis.
Voorts worden er volkstuintjes aangelegd in omgevingen met
veel woongelegenheden zonder tuin en wordt de aanleg van
gemeenschappelijke tuinen gestimuleerd.
Groen moet steeds meer gezien worden als een essentieel onderdeel van ruimtelijke planningsprocessen en de bevolking
wordt via inspraakvergaderingen betrokken in de realisatie
van groen- en ontspanningsprojecten. Parken, (speel)pleinen
en speelbossen worden opgewaardeerd met extra faciliteiten
en de recreatieve groene fietsgordel rond Brugge wordt verder uitgevoerd.

8. Mobiliteit op maat van de stad
Het mobiliteitsbeleid beoogt meer veiligheid, voor iedereen
toegankelijke vervoersmiddelen, vlotte bereikbaarheid van
economische zones en een zo klein mogelijke impact van het
verkeer op de leefomgeving.
Stad Brugge helpt bij de opmaak van vervoersplannen voor bedrijven, scholen, openbare diensten.
Er komen mobliteitsplannen voor de deelgemeenten.
Het STOP-principe waar we van vertrekken (stappers,
trappers, openbaar vervoer, privévervoer in die volgorde)
vertaalt zich in degelijke, goed onderhouden en voldoende
brede voetpaden en allerhande ingrijpende maatregelen om
van Brugge een echte fietsstad te maken. Denk aan fietsstraten, extra fietskluizen en fietsenstallingen, fietspaden die in
elke weersomstandigheid comfortabel zijn, een gratis fietsparking in de nabijheid van de Markt, publieke fietspompen
en oplaadpunten voor elektrische fietsen.
Het openbaar vervoer moet zich aanpassen aan de binnenstad,
niet andersom. Daarom streeft het Brugs bestuur naar kleinere
bussen en een ander bedieningstraject. Verhoogd comfort bij de
bushaltes, de inzet van evenementenbussen en betere informatieverstrekking bij de stopplaatsen moeten mensen ertoe aanzetten zo vaak als mogelijk de bus te verkiezen boven de wagen.
De drukste winkelstraten worden zoveel mogelijk verkeersluw
en het stadscentrum en de woonwijken in de deelgemeenten
worden maximaal gespaard van zwaar verkeer.
Randparkings worden beter uitgerust. Voor bepaalde doelgroepen (handelaars, aannemers, verzorgend personeel, wie
heel kort voor een winkel parkeert) worden speciale parkeerregelingen uitgewerkt.
Er komt een nieuwe parking aan de Bevrijdingslaan.
De bruggenproblematiek wordt aangepakt.
Digitale informatieborden sturen de mobiliteit.
Voor de drukke periode rond de jaarwisseling wordt een 'eindejaarsmobiliteitsplan' opgemaakt.
De ontsluiting van de zeehaven van Brugge wordt verbeterd,
met aandacht voor de leefbaarheid van de polderdorpen en
voor de fietsmogelijkheden. Er komen meer geluidsschermen
langs de N31 in woongebied.
Schoolvervoersplannen, een jaarlijkse speelstratendag en
Kroenkel door Autoloze Zondag geven aan dat het Brugs bestuur verkeersgebruikers van jongsaf bewust wil maken van de
nood aan veilig en milieuvriendelijk verkeer.
Verkeersveiligheid wordt onder andere bevorderd door tijdige
informatieverstrekking over veranderde verkeerssituaties,
doordachte wegen(her)aanleg en snelheidsbeperkingen.
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9. Vrije tijd en gemeenschapsleven
Een sportinvesteringsprogramma legt de basis voor de realisatie van kwalitatieve sportinfrastructuur (duurzame en energievriendelijke gebouwen, velden, faciliteiten voor kleinschalige
openluchtrecreatie) in de binnenstad en de deelgemeenten.
De samenwerking met scholen voor het gebruik van hun sportaccomodatie wordt uitgebreid.
Het stadsbestuur werkt voort samen met Bloso voor de uitbouw van het sportcentrum Julien Saelens.
Er is aandacht voor de zwembaden en voor zwemmen in
open water.

Er wordt werk gemaakt van een depot voor rollend materieel
erfgoed bij de musea.

Stad Brugge staat open voor het initiatief van Club Brugge omtrent de realisatie van een nieuw voetbalstadion, maar wil dat
ook Cercle Brugge over een stadion kan beschikken. De oefenvelden van het Olympiapark worden behouden en er wordt nagegaan of rondom deze sportsite een Finse looppiste kan aangelegd worden.
Er komt een 'Brugse Dag van de Sport' waarop alle Bruggelingen aan sport kunnen doen op pleinen, bij Brugse clubs en verenigingen.

Via een geïntegreerd actieplan wordt het toeristisch onthaal
geoptimaliseerd. Dat gebeurt op vele terreinen: bereikbaarheid, bewegwijzering, fysisch en virtueel onthaal, toeristische
ambassadeurs, gidsenwerking.
De focus op zakelijk en recreatief verblijfstoerisme blijft. Er
worden maatregelen genomen opdat de toeristische druk op de
woonmarkt geen hypotheek zou leggen op de ambitie van het
Brugs bestuur om wonen in de stad betaalbaar te houden, in het
bijzonder voor jonge gezinnen.

Sportieve en culturele initiatieven van derden worden ondersteund.
Door de gevoerde prijzenpolitiek wordt sport- en cultuurbeleving voor een maximaal aantal mensen toegankelijk.

Er komt een camping op Sint-Pieters en Zeebrugge wordt opgewaardeerd als badstad.

Op een jaarlijkse cultuurmarkt kunnen alle culturele partners
zich voorstellen.
Culturele actviteiten en de integratie van kunst in de wijken
worden gestimuleerd.
Het stadsbestuur behartigt de belangen van de culturele actoren bij de hogere overheden en een cultuurbeleidscoördinator
coördineert actief het hele cultuurgebeuren in Brugge.
Er komt een betere signalisatie naar de culturele infrastructuur
in de stad.
Er is meer ruimte voor hedendaagse beeldende kunsten met
onder andere een triënnale, uitbreiding van de museale collecties en het aantrekken van jonge kunstenaars.
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Het evenementenbeleid helpt bij de cultuurtoeristische profilering van Brugge en versterkt lokaal de sociale samenhang.
Evenementen worden gespreid over de stad en de buurten en
Zeebrugge krijgen bijzondere aandacht.
Startende organisatoren van evenementen worden aangemoedigd, terwijl er ook gewaakt wordt over een goede omkadering
met betrekking tot mobiliteit en leefbaarheid.
De financiële en logistieke ondersteuning van het verenigingsleven wordt geoptimaliseerd en waar er nood aan is, komen er
zalen bij.
Vrijwilligerswerk wordt verder ondersteund.
Brugge krijgt een vrijzinnig huis.

10. Brugge(n) voor iedereen
Stad Brugge wil de stad aantrekkelijk houden voor jonge gezinnen met kinderen. Die hebben een aantal specifieke noden
zoals een voldoende groot aanbod aan kinderopvang.
Stad Brugge organiseert niet zelf kinderopvang, maar neemt
een regierol op zich. Het loket kinderopvang in het Sociaal
Huis en een interactieve website leveren laagdrempelig informatie over kinderopvanginitiatieven. Er komt meer opvang in
vakantieperiodes.
Jeugdcultuur krijgt veel aandacht.
Kinderen en jongeren krijgen inspraak bij relevante beleidsbeslissingen. Stad Brugge staat in voor een ruim en divers
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren en ondersteunt het verenigingsleven dat zich richt op
de jeugd, ook op de moeilijker bereikbare doelgroepen. Het
Brugs bestuur gaat op zoek naar meer jongereninfrastructuur
en blijft de optimalisatie van jeugdlokalen ondersteunen.
Er wordt een speelruimtebeleidsplan 2013-2018 opgemaakt.
Studenten vormen een doelgroep waarmee rekening
wordt gehouden binnen het beleid in de diverse sectoren.
Stad Brugge gaat de dialoog aan met de hogescholen en de
studenten in verband met thema's zoals het opleidingsaanbod, huisvesting, studeerruimtes, studentenfietsen, evenementen en activiteiten, de oprichting van een studentenhuis,
een kortingssysteem.
Het Brugs bestuur promoot de samenwerking tussen de
hogescholen en het bedrijfsleven en haalt de banden aan met
het Europacollege en UNU-CRIS.

Jeugdcultuur
krijgt veel
aandacht.

Op tal van terreinen worden maatregelen genomen opdat
mensen met een beperking maximaal op een onafhankelijke
manier zouden kunnen deelnemen aan het leven in de stad:
bereikbare gebouwen, parken, pleinen, evenementen, containerparken, openbaar vervoer, parkeerplaatsen.
Senioren worden gestimuleerd tot participatie en krijgen via
de seniorenraad een stem in het beleid.
Voor het eerst wordt een beleid uitgewerkt met betrekking
tot dierenwelzijn. Er wordt gedacht aan een loket dierenwelzijn, een zwerfkattenbeleid, een registratiebeleid.
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Het stadsbestuur heeft zijn
beleidsnota klaar. Naast
wat u hier leest, zal in de komende beleidstijd natuurlijk
ook ingespeeld worden op
kansen die zich aandienen,
op ideeën die hun weg vinden, op ontwikkelingen die
nieuwe inzichten geven.

11. Brugge internationaal
Het Noordbeleid richt zich op bewustmaking met initiatieven zoals bijvoorbeeld Fair Tradestad, Feest in 't Park.
In het kader van het Zuidbeleid wordt een 'plan noodhulp'
opgezet zodat middelen efficiënt kunnen worden ingezet.
Ook worden Brugse initiatieven in het Zuiden verder ondersteund. Het stadsbestuur wil het AZ Sint-Jan en het AZ
Sint-Lucas bijstaan in hun uitwisseling van technische en medische ervaring in het Zuiden.
Brugge wil meer samenwerken met andere steden in de wereld.
Het stadsbestuur wil Stad Brugge als sterk merk nationaal
en internationaal eenduidig promoten. Citymarketing wordt
een belangrijk instrument binnen het profileringsbeleid.
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Wil jij nu al stof tot verder
denken aanreiken en reageren op wat in de beleidsnota staat?
Lees dan de beleidsnota in
zijn geheel en reageer.
En wil je ook in de iets verdere toekomst jouw licht
over Brugge laten schijnen,
volg dan, in je stadsmagazine en in de media, het
nieuws op over het participatieproject 'De Toekomst
van Brugge.'

Week van de
Fair Trade

11.11.11
Een op de acht mensen lijdt honger en toch produceert de wereld vandaag anderhalve keer meer voedsel dan nodig is. En dat terwijl er voldoende haalbare
oplossingen zijn om de honger structureel aan te pakken. Samen met een brede
coalitie van ngo's voert 11.11.11 de komende twee jaar campagne over het 'recht
op voedsel'. Ook in Brugge laat de 11-groep zich horen.

De Week van de Fair Trade, van 3 tot
13 oktober 2013, is een jaarlijkse campagne die eerlijke handel in de kijker
zet. Dit gebeurt nationaal, met campagnebeelden en radiospots, maar
ook lokaal. In Brugge, dit jaar vijf jaar
Fair Trade Stad, vinden op zaterdag 5
oktober diverse activiteiten plaats op
de Markt. Je kunt meedoen aan de ruilmarkt, de Iedere Boer Beroemd-quiz
en de fairtradekookbattle, of je kunt
gewoon een filmpje meepikken in de
fairtradefilmbus.

www.brugge.be/fairtrade
een initiatief van de noord-zuiddienst,
oxfam wereldwinkel brugge en howest.

Op donderdag 3 oktober om 20.00 uur in het stadhuis geeft Bruggeling Johan Six
een gastlezing over voedselveiligheid. Johan Six is professor ecologisch verantwoorde landbouwsystemen in Zürich en is verantwoordelijk voor de uitbouw van
het nieuwe departement Wereldvoedselsystemen. Hij zal uitleggen hoe een aantal landbouwpraktijken voor duurzame landbouw er in de toekomst zullen uitzien.
Op zaterdag 5 oktober ’s morgens wordt op de Markt een soepactie gehouden.
’s Avonds vindt in de Balsemboom een soepparty plaats, ten voordele van de partnerprojecten van 11.11.11 in het Zuiden.
Wil je als vereniging zelf een soepactie houden om je verontwaardiging te tonen
over het wereldwijd hongerprobleem? Of wil je als school deelnemen aan de ‘ik
kook van woede’- actiedag op 25 oktober? Surf dan naar www.ikkookvanwoede.be
voor meer informatie en registreer er je actie.
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Integratie door
de ogen van
Congolese professor

Professor Willy Musitu getuigt op maandag 23 september
2013 vanuit zijn persoonlijke achtergrond en professionele ervaring in de Conferentiezaal van het stadhuis over het culturele
aspect van diversiteit in België en Vlaanderen in het bijzonder.

Cursus
‘omgaan met racisme’

Professor Willy Musitu Lufungula is een Belg van Congolese afkomst. Hij is doctor in de sociologie aan de Humboldt
Universiteit in Berlijn. Acht jaar geleden kwam Musitu naar
België. Hij woont in Borgerhout en is vrijwilliger voor het
project ‘Gekleurde armoede’ van het Afrikaans Platform in
Antwerpen. Vorig jaar publiceerde Musitu het boek: ‘Comment vivre ensemble? Le vécu de l'immigration congolaise en
Belgique’. Hierin behandelt hij verschillende aspecten van de
multiculturele samenleving en pleit hij voor meer ontmoeting en dialoog om een interculturele en vreedzame samenleving te bevorderen.

Iedereen wordt weleens geconfronteerd met racistische uitspraken van cliënten, collega’s, vrienden, familie of gewoon op
straat of bij de bakker. Sommigen zijn getuige van racistisch gedrag, anderen worden zelf soms (ten onrechte) uitgescholden
voor racist.
Reageren is niet altijd even gemakkelijk. Vaak weten we niet
wat we moeten zeggen en voelen we ons machteloos en gefrustreerd.
Op 21 november van 09.00 tot 16.00 uur toont de vorming
‘Omgaan met racisme’ in Daverlo hoe je mensen die zich racistisch uiten kunt benaderen.

Professor Musitu spreekt Frans en heeft een goede basiskennis van het Nederlands. De voordracht wordt ook vertaald.

Didier Vanderslycke en Thomas Peeters, medewerkers van
Kerkwerk Multicultureel Samenleven en deskundigen in ‘omgaan met racisme’, zullen ons inleiden in dit boeiend thema.
Het gaat om een actieve training waarbij zowel de leefwereld
en de ervaring van jullie, als van de deelnemers het uitgangspunt vormen. Er wordt ook tijd voorzien voor discussies en
vragen aan de hand van situaties uit de praktijk.

de toegang is gratis maar vooraf inschrijven is nodig. dit kan bij
vormingplus via regio.brugge@vormingplus.be of t 050 33 01 12
diversiteitsdienst@brugge.be t 050 33 83 15
www.vormingplus.be/brugge
deze voordracht wordt georganiseerd in kader van de vredesweek i.s.m. pax christi brugge en vormingplus. het volledige
programma van de vredesweek in brugge vind je op
www.vormingplus-brugge.be/vredesweek.
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de vorming is gratis. in de middagpauze is er een broodjesmaaltijd. inschrijven tegen dinsdag 12 november 2013 via diversiteitsdienst@brugge.be. om de vorming interactief te maken,
ontvangen we bij je inschrijving graag een persoonlijke anekdote
of een specifieke vraag.

Wereldtoilettendag

Voordracht
Drie blikken
op armoede

Fototentoonstelling

Armoede door
kinderogen
Bijna een op de tien kinderen in Vlaanderen wordt in armoede geboren. Een
fototentoonstelling in de Van Ackerzaal
van Hoofdbibliotheek Biekorf toont
van 25 oktober tot 23 november schrijnende beelden van gezinnen die in armoede leven. Professionele fotografen,
de Brugse armenvereniging Wieder én
kinderen namen foto’s die inhoudelijk
sterk zijn. De beelden weerspiegelen
het perspectief van de kinderen: hun
beleving en gevoelens. De tentoonstelling toont hoe kinderen naar armoede
kijken… of ze juist niet zien.

Op dinsdag 5 november, vanaf 20.00
uur, praten drie sprekers in de leeszaal
van Hoofdbibliotheek Biekorf over het
thema armoede bij kinderen.
Dr. Griet Roets (vakgroep sociale agogiek UGent) heeft het over de vrijetijdsbeleving van kinderen in armoede. Hoe
kunnen organisatoren hen bereiken?
Hoe kunnen we nog meer vanuit de leefwereld van de kinderen zelf vertrekken?

In 2001 benoemde de Wereldtoiletorganisatie 19 november tot Wereldtoiletdag. Deze dag wordt intussen al
in meer dan negentien landen gevierd.
De Wereldtoilettendag wil mensen bewust maken over de strijd voor schoon
water. De aandacht ligt ook op gezondheid en emotionele en psychologische
gevolgen van een gebrek aan sanitaire
voorzieningen. Veilige, duurzame en
betaalbare toiletten zijn essentieel
voor het welzijn van ieder mens.
In Brugge wordt ook werk gemaakt
van voldoende toegankelijke openbare
toiletten. De werkgroep plasbeleid
maakte een inventaris van de openbare
toiletten in Brugge en ijvert voor meer
propere en toegankelijke toiletten. Ze
werkt enkele acties uit om dit onder de
aandacht te brengen.

Jeugdauteur en toneelmaakster Mieke
Versyp vertelt over haar boek ‘Soepletters’ dat ze samen met kinderen uit een
Gentse school heeft geschreven.
Ginette Bauwens (Ella) bekijkt armoede
met een genderbril en vanuit etnische
diversiteit. Hebben personen met een
vreemde origine meer kans om in armoede te leven? Is armoede vrouwelijk?
En wat zijn de gevolgen voor kinderen?

de tentoonstelling is gratis toegankelijk
tijdens de openingstijden van de bibliotheek. een productie van agorakring vzw
en wieder vzw.

samenwerkende partners: sociaal huis, de
blauwe lelie, de opvoedingswinkel, dienst
welzijn, dienst lokaal onderwijsbeleid,
diversiteitsdienst, agorakring, vcok vormingscentrum en openbare bibliotheek
brugge. met de steun van het vlaams
fonds voor de letteren.

hoofdbibliotheek biekorf (leeszaal),
kuipersstraat 3, 8000 brugge, gratis
i.k.v. fototentoonstelling ‘armoede door
kinderogen’.
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Doorzoek het
krantenarchief van
de bib vanuit je zetel

Bibliotheekweek
2013:
Kom binnen
en zet u!
‘Kom binnen en zet u’ is in 2013 de slogan van de Vlaamse Bibliotheekweek,
van 12 tot 20 oktober. Naar jaarlijkse
gewoonte zetten de Brugse bibliotheken tijdens de eerste dag van de
bibliotheekweek, de Verwendag, hun
beste beentje voor. Wie dan langskomt,
wordt getrakteerd op een drankje en
een leuke babbel. Hoofdbibliotheek
Biekorf wordt die dag je tweede thuis,
breng je pantoffels mee of spreek af
met vrienden. En dat allemaal gratis.

Antiquariaat en bibliofilie
in Vlaanderen
Nergens in Europa zijn, naar verhouding, zoveel bibliofielen als in België. De aanwezigheid en vooral ook de inhoud van de Belgische particuliere boekencollecties
lijken echter een goed bewaard geheim. De Nederlandse bibliofiel en emeritus
hoogleraar Piet Buijnsters verrichte pioniersonderzoek en bracht met Geschiedenis van Antiquariaat en Bibliofilie in België (1830-2012) het eerste overzichtswerk op dit gebied. Tijdens zijn voordracht, op 1 oktober om 20.00 uur in de
leeszaal van de Hoofdbibliotheek Biekorf, heeft hij bijzondere aandacht voor de
geschiedenis van de Brugse antiquariaten.

4 euro (vrienden biekorf gratis)
organisatie: de vrienden van de biekorfbibliotheek vzw
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Leden van de Openbare Bibliotheek Brugge kunnen thuis het online
krantenarchief van de bibliotheek
gratis raadplegen. Dit is te vinden op
http://krantenarchief.bibliotheek.be.
Eerst moet je je registreren met een
ticketcode die je aan de balie van je bibliotheek kunt krijgen. Daarna kun je naar
hartenlust snuisteren in het krantenarchief met het e-mailadres en paswoord
dat je opgaf bij registratie.
Gopress, zo heet het online archief, verzamelt artikels uit de kranten Metro, Het
Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De
Standaard, Het Laatste Nieuws, Het Belang van Limburg, De Morgen en De Tijd,
aangevuld met de artikels uit de weekbladen Trends en Knack. In de toekomst
zal je in het archief ook bijdragen vinden uit De Krant van West-Vlaanderen,
Klasse (voor leerkrachten / voor ouders),
Wablieft en het archief van Het Volk.
Het gaat wel om een archief, dus niet om
de krant van de dag zelf. De nieuwste
artikels vind je terug twee dagen nadat
ze in de fysieke krant zijn verschenen.
Hoe ver dit archief teruggaat, hangt af
van de bron. De oudste artikels in het
archief komen uit De Tijd van 1988.

Brugge
Urban Trail

In de Brugse binnenstad vindt op zondagochtend 20 oktober de Brugge Urban Trail plaats. Dit innovatieve loopconcept trekt door gebouwen en private
tuinen en langs de verborgen plekjes van
de stad. Op die manier zet het Brugse
troeven op een unieke manier in de kijker.
Het parcours loopt dwars door het
Concertgebouw. Ook het Begijnhof,
stadhuis en de beschermde sporthal
van Howest in de Sint-Jorisstraat kruisen het pad van de deelnemers. Start en
aankomst vinden op de Markt plaats.
Het aantal deelnemers aan de Brugge
Urban Trail is beperkt tot vierduizend.
Om opstoppingen aan de nauwe passages op het parcours te vermijden,
starten de lopers in vier verschillende
waves. De eerste vertrekt om 9.30
uur, de laatste om 10.30 uur. De laatste lopers worden om 12.00 uur op de
Markt verwacht.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de Brugge Urban Trail worden
verschillende straten in de binnenstad
tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Vanaf 9.15 tot 12.00 uur

wordt het moeilijk om de binnenstad in
of uit te rijden met de wagen. Het parcours dwarsen zal niet mogelijk zijn.
De Markt blijft de hele ochtend bereikbaar met het openbaar vervoer. De Lijn
legt pendelbussen in tussen het Station
en de Biekorf. De bussen rijden om de
twintig minuten langs het Station, ‘t
Zand, Ezelstraat, Biekorf, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ’t Zand tot
aan het Station.
Met de fiets is de volledige binnenstad
de hele ochtend toegankelijk. Kom dus
naar dit sportief evenement met het
openbaar vervoer, met de fiets of te voet.
Deelnemers die met de wagen komen,
moeten die achterlaten op de gratis
randparkings Magdalenastraat, Steenbrugge en Bevrijdingslaan, of op de
(betalende) parkings Station of ‘t Zand.

http://sport.be.msn.com/bruggeurbantrail/
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Sportshoppen nu ook in Bloso
en in de binnenstad
Bloso-centrum Julien Saelens en de sportzaal van Howest
in de Sint-Jorisstraat zijn de twee nieuwe locaties in het
sportshopseizoen 2013- 2014. Het seizoen start op maandag 9 september 2013 en loopt tot 20 juni 2014.

Bouw nieuw
Olympiabad gestart
In Sint-Andries is de bouw van een nieuw Olympisch zwembad gestart. Het bad wordt gebouwd naast het bestaande,
verouderde Olympiabad, op het vroegere voetbalterrein
13. De werkzaamheden nemen twee jaar in beslag en zullen
midden 2015 afgerond zijn. In die periode blijft het bestaande Olympiabad open voor alle gebruikers.
Het nieuw zwembad zal bestaan uit:
- Een competitiebad van 50 op 25 meter dat voldoet aan
internationale normen voor zwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen. Het bad zal ook voor schoolzwemmen
en recreatief zwemmen worden ingezet.
- Een ‘doelgroepenbad’ van 20 op 10 meter dat kan dienen
als inzwembad voor competitie maar ook voor activiteiten voor baby’s, personen met een beperking, promotionele activiteiten.
- Recreatieve voorzieningen: aanbod voor gezinnen
en jongeren.

In het Bloso-centrum worden drie sporten aangeboden:
pistewielrennen, fitness en squash. De sportzaal van Howest
leent zich dan weer voor een lunchbreaksessie zumba op
dinsdag. Op donderdagavond trekt sportshoppen opnieuw
naar Zeebrugge voor een les fatburner en fitheidsgym. In de
sporthal KTA wordt op maandag dan weer bokwa gegeven,
de nieuwste trend in fitnessland.
Een sportshopkaart van 20 euro kun je kopen bij de Sportdienst, in de stedelijke sporthallen en bij In&Uit op ’t Zand.
Ze geeft recht op tien lessen in stedelijke sportinfrastructuur
of vijf lessen in de fitnesscentra. Het volledige programma op
www.brugge.be/sport.

De kostprijs van het nieuwe zwembad wordt op 30,7 miljoen
euro (exclusief btw) geraamd. De provincie West-Vlaanderen, Stad Brugge, de Vlaamse Overheid en TMVW stelden
S&R Brugge aan voor de bouw. Ze zullen jaarlijks, gedurende
dertig jaar, een gezamenlijke beschikbaarheidsvergoeding
van 2.473.369 euro betalen.

In sportoutfit naar school
De Dag van de Brugse sportclub vormt het startschot
van de Week van de Sportclub, een sportpromotiecampagne van Bloso die in heel Vlaanderen loopt.
Bloso daagt kinderen en jongeren uit om op woensdag 11 september in hun sportoutfit naar school
te komen. Wie daarvan een leuke foto neemt en
doorstuurt naar wedstrijd@weekvandesportclub.be
maakt kans op een sportpakket.
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Infosessie over MyPension, je persoonlijk pensioendossier
Ben je met pensioen en wil je je pensioendossier inkijken? Of ben je nog aan
de slag als werknemer en wil je je loopbaan bekijken en op basis daarvan berekenen hoeveel pensioen je al opgebouwd hebt? Dan is een infosessie over
MyPension misschien iets voor jou.

Geen Infogids
ontvangen?
Haal er eentje in de
Vijfde Dag van de Communicatiedienst.
Brugse Sportclub
belooft spektakel
Meer dan 55 Brugse sportclubs presenteren zich op zondag 8 september aan
het grote publiek op ’t Zand. Voor de vijfde verjaardag van de Dag van de Brugse
sportclub, die van 13.30 tot 17.00 uur
loopt, belooft de Sportdienst spektakel.
Nieuw zijn een boogschietstand van
achttien meter, een paardenmentoestel
en een dansarena te midden van het
plein. Verder kunnen bezoekers deelnemen aan onder andere volleybal, pannavoetbal, capoeira, judo en zumba. Er zijn
doorlopend groepslessen op de twee
podia. Niet alleen de grotere Brugse
sportverenigingen zijn aanwezig, maar
ook meerdere triatlon- en atletiekclubs.
De toegang is gratis. Wie het deelnameformulier invult en deelneemt aan
minstens vier gratis initiatielessen
dingt mee naar een mooie hoofdprijs.

Op woensdag 9 oktober om 19.30 uur
zal een medewerker van de Rijksdienst
voor Pensioenen in de Magdalenazaal
tonen hoe je via internet je dossier van
A tot Z kunt inkijken en hoe je de kaartlezer of het token die hiervoor nodig
zijn, moet gebruiken. De infosessie is
gratis. Elke aanwezige ontvangt bovendien ook gratis een kaartlezer.
Tijdens de infosessie zal een medewerker van de Stad ook kort uitleg geven
over de werking van het e-loket.
Het aantal inschrijvingen is beperkt
tot 200, waardoor je je vooraf moet
inschrijven. Dat kan via www.mypension-on-tour.be of via het gratis nummer
t 1765 (kies Nederlands en druk vervolgens op 5).

Infogids Stad Brugge
2013-2014

De afgelopen maanden werd de jaarlijkse Infogids 2013-2014 verspreid. In
dat boekje vind je alle wegwijsinformatie over stedelijke en andere openbare
diensten in Brugge. Wie uitzonderlijk
geen Infogids zou ontvangen hebben,
kan altijd een exemplaar vragen in de
Communicatiedienst, Burg 11, 8000
Brugge, t 050 44 80 00, mail info@
brugge.be. Openingsuren: maandag
tot en met vrijdag 8.30-12.30 uur en
14-18 uur, zaterdag 9-12 uur.
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Poll
Bruggespraak heet vanaf nu
BruggeINspraak. Jouw mening is dan ook
belangrijk voor ons. Vanaf nu publiceren we
in elke editie van BruggeINspraak een poll
die je op onze Facebookpagina kunt
beantwoorden. Het resultaat lees je in de
volgende BruggeINspraak.

Hier vind je alvast de eerste
pollvraag.

Wat vind je het
meest geslaagde
nazomerevent?
• Kookeet
• Kroenkel door
Autoloze Zondag
• Open Monumentendag
• Urban Trail

Rit met bus
van De Lijn is sinds
1 juni duurder
Abonnementen
Voor een abonnement betaal je nu gemiddeld 2,04 procent meer. Een Buzzy
Pazz (jongerenabonnement voor -25
jaar) voor een jaar kost voortaan 182
euro, een Omnipas (25-64 jaar) 237
euro. Voor sociale abonnementen Omnio-WIGW en VG (Vervoersgarantie)
betaal je nu 36 euro voor een jaar.
Lijnkaarten
Een rit van een of twee zones met
een Lijnkaart kost je nu 1 euro, met de
'Lijnkaart %' is dat 0,80 euro.

www.facebook.com/destadbrugge
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Enkele ritten
De prijs van een sms-ticket ging met
0,10 euro omhoog. Voor een sms-ticket
voor 60 minuten betaal je nu 1,40 euro,
voor een voor 120 minuten 2,20 euro.
Daarbij komt nog een telecomkost van
0,15 euro voor de operator. Ook de
biljetprijs werd aangepast. Een biljet in
voorverkoop voor een of twee zones
kost nu 1,30 euro.

Probeertickets
Tot eind september bieden de
Stad en De Lijn de gebruikers
van lijn 4 Koolkerke/Sint-Jozef
de mogelijkheid om de bussen
van De Lijn gratis uit te proberen. Met het probeerticket
dat zij in de brievenbus krijgen,
kunnen zij alleen of met twee
tot eind september vanaf een
halte in Koolkerke of Sint-Jozef
een gratis busreis heen en terug
maken naar de binnenstad.
In oktober is het de beurt aan
de bewoners van West-Brugge
en in november aan de inwoners van Sint-Pieters.

Bewonersparkeren:
check de vervaldatum op
je bewonersvignet

Kroenkel door Autoloze
Zondag op 15 september
Op 15 september is de Brugse binnenstad weer volledig
autovrij. Laat de wagen thuis en ‘kroenkel’ met de fiets of te
voet door de binnenstad en de groene omgeving vol gratis
activiteiten.
In de brochure bij deze BruggeINspraak kun je lezen wat er
allemaal te beleven valt.

Word autodeelheld in Brugge
Door met andere mensen uit je buurt een of meerdere auto’s
te delen, deel je niet alleen de kosten, maar zorg je er ook
voor dat er meer ruimte vrijkomt om onder andere parkjes
en speeltuinen aan te leggen.
Samen met het stadsbestuur organiseert Autopia vzw een gratis infosessie op woensdag 2 oktober in zaal De Biekorf, SintJakobsstraat 20, 8000 Brugge. Start om 19.30 uur. Er wordt
ingegaan op de mogelijkheden en praktische voordelen van
autodelen, de financiën, het reservatiesysteem enzovoort.

inschrijven via mobi@brugge.be of per brief naar de mobiliteitsdienst, burg 12, 8000 brugge, met vermelding ‘infosessie
autodelen’.

Op 15 oktober zijn heel wat bewonersvignetten voor de
zones in de binnenstad niet meer geldig. Er zijn twee mogelijkheden om je vignet te hernieuwen: op elektronische wijze
via het e-loket (ook voor betalende vignetten) of aan de balie
van de Mobiliteitswinkel op de Burg. Meer informatie vind je
op www.brugge.be, onder de rubriek Wonen en Leven, luik
Parkeren. Wie voor de eerste keer een bewonersvignet aanvraagt of een nieuwe nummerplaat heeft, moet wel naar de
Mobiliteitswinkel op de Burg komen (met identiteits¬kaart
of SIS-kaart én inschrijvingsformulier).
Nog tot en met dinsdag 15 oktober is de Mobiliteitswinkel
langer open: tijdens weekdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en
tussen 14.00 en 18.00 uur (behalve op maandagnamid¬dag)
en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Houd je aan volgend schema voor de hernieuwing van de
vignetten:
ZONE 2 - WestBrugge (rode kleur)

2/9–11/9

ZONE 1 - Centrum
(blauwe kleur)

12/9–28/9

ZONE 3 - Binnenstad (gele kleur)

30/09–12/10

voor de drie
zones:
per wooneenheid:
- eerste vignet:
steeds gratis
- tweede vignet
of meer: steeds
100 euro per
vignet

Opgelet het hernieuwen via het e-loket is mogelijk vanaf
veertien dagen vóór de vervaldatum van het vignet. Dien ten
laatste één week voor het verstrijken van de vervaldatum
van het bewonersvignet je elektronische aanvraag in.

t 050 33 53 00 of mobi@brugge.be
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Maar blikje,
denken 2 miljoen
mensen per jaar.

Binnenkijken
bij Brugse bedrijven
V.U.: Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 2013

De Stad Brugge neemt opnieuw deel aan Open Bedrijvendag. Dit succesvolle evenement brengt Stad Brugge en de
Bruggelingen dichter bij elkaar en versterkt het imago van
de bedrijven.

Wist-je-datjes
zwerfvuilcampagne

De Brugse economie, met de haven als essentiële bron van
werkgelegenheid, steunt op hardwerkende ondernemers en
werknemers. Brugse ondernemingen creëren werkgelegenheid, wat koopkracht en welvaart met zich meebrengt.

Iedereen heeft het al wel eens gedacht: “Ach, die ene kauwgom. Dat kan toch geen kwaad?” Een kauwgom in het grote
Vlaanderen kan inderdaad niet zoveel kwaad. Maar acht miljoen keer een kauwgom zorgt voor een enorme hoop afval.

Open Bedrijvendag biedt een unieke kans om een kijkje
achter de schermen te nemen bij de Brugse bedrijven en de
deelnemende stadsdiensten.

Als je de veertig miljoen sigarettenpeuken die jaarlijks naast
de vuilnisbak belanden op een rij zou leggen, komt dit overeen met een totale afstand van 1000 km of een trip van
Brussel naar Aix-en-Provence in Frankrijk.

Maak kennis met ondernemend Brugge op zondag 6 oktober 2013. Bij de deelnemende bedrijven horen Aradec, Bellewellness, Belisol, Brouwerij de Halve Maan, De Prêtre Orthopedie, Galloo Brugge, Greenid, IVBO, N-Solar, Mitsubishi
Electric Belgium en Peniteniair Complex Brugge.

Van de 1,2 miljoen bananenschillen kun je 28,8 ton of drie
volle vrachtwagens compost maken. En met het verwijderen
van de acht miljoen kauwgoms is één persoon die fulltime
werkt en geen vakantie neemt maar liefst vier jaar en drie
maanden bezig.

Ook de Lokale Politie en OCMW Brugge zetten hun deuren
open.
de indevuilbak-campagne is een initiatief van de vlaamse
overheid in samenwerking met ovam en fost plus.
http://www.indevuilbak.be
let op: groenafval in de berm of het bos storten is ook sluikstorten. breng het gratis naar het containerpark, zo belast je de
natuur niet en wordt er nuttige compost van gemaakt.
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Bomen
in Kazernevest
krijgen
verjongingskuur

Brugge is trots op de groene ring die de binnenstad omsluit.
De Vesten, een groengebied van 26 hectare groot, is met zijn
enorme diversiteit aan beplanting van onschatbare biologische waarde. Ook historisch en recreatief heeft dit groene
lint een belangrijke waarde. De Groendienst past een boomverjonging toe zodat ook de volgende generatie van deze
waardevolle en unieke groenzone kan genieten.
In de eerste fase bekijkt de Groendienst de Kazernevest die
in 1892 werd beplant en in 1937 ingrijpend werd heraangelegd. In de vorige eeuw werden de vestingwallen ter hoogte
van de Kruispoort en de Vuldersstraat genivelleerd om als
oefenterrein te dienen voor de soldaten uit de kazerne die
toen in de buurt lag. De bomen, afwisselend essen en esdoorns, zijn op dit gedeelte van de Kazernevest aangeplant
aan beide kanten van het wandelpad. De Groendienst heeft
vastgesteld dat de gezondheid van de essen zeer slecht is.
De meeste zijn ziek en worden geplaagd door zwammen,
taksterfte en holle stammen. Door de essen te verwijderen
en de esdoorns te behouden, blijft het groene karakter van
de vesting deels behouden. In de open ruimten die ontstaan,
worden een veertigtal nieuwe hoogstambomen geplant. De
werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in de winter van
2013/2014.
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Geef inbrekers geen kans
Ieder jaar krijgen heel wat mensen inbrekers over de vloer.
Met deze tips kun je je woning beter beschermen.
Geef je woning een bewoonde indruk
Vraag aan je buren om een oogje in het zeil te houden. Sociale controle is heel belangrijk. Plaats tijdschakelaars op enkele lampen. Vraag aan een buurman of een familielid om de
rolluiken op en neer te laten, om de brievenbus te legen en
eventueel om het gras te maaien als je voor een lange periode afwezig bent.
Bescherm je goederen
Laat geen waardevolle zaken rondslingeren. Berg ze goed op
in een (bank)kluis. Fotografeer je juwelen en houd serienummers goed bij.
Opgepast met sociale netwerken
Plaats je vakantieplannen niet op Facebook of op je blog,
want niet iedereen die deze informatie ontvangt heeft goede
bedoelingen. Laat oproepen van de vaste telefoon doorschakelen naar je gsm.
Beveilig ramen en deuren
Laat geen ramen en deuren open en sluit ze steeds goed af
in het nachtslot. Laat eventueel ander bijkomend hang- en
sluitwerk installeren.
Weet je niet goed hoe? Vraag gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies aan bij de diefstalpreventieadviseur van de Preventiedienst.

in de folders diefstalpreventie, politiehuis, lodewijk coiseaukaai
3, 8000 brugge, t 050 44 88 86, preventie@politiebrugge.be
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Gezocht!
Modellen voor
fotoshoot
preventiecampagne
fietsdiefstal
In het najaar 2013 lanceert de Preventiedienst een fietsdiefstalpreventiecampagne
voor hogeschoolstudenten. Daarvoor worden nog jongens en meisjes gezocht die
wensen deel te nemen aan een fotoshoot.
Criteria: je bent tussen 18 en 25 jaar, je
woont of studeert in Brugge en je kunt je
vrijmaken in de eerste weken van oktober
2013 (op zaterdagen of enkele avonden in
de week) voor een fotoshoot.
Er is geen eerder modellenwerk vereist.
Wil jij een van de gezichten van onze campagne worden? Stuur dan voor vrijdag
20 september 2013 je telefoonnummer,
e-mailadres en een recente foto (of link
naar je Facebookpagina) naar preventie@
brugge.be. Telefonisch of via e-mail bezorgen we je dan nog meer en concretere info.

preventiedienst, tom.dewaele@brugge.be of
t 050 44 80 83.
de stad zoekt regelmatig modellen of figuranten voor bruggeinspraak. geef in je mailtje aan
preventie@brugge.be aan of je ook hiervoor
ook in aanmerking wilt komen.

Alcohol- en
drugbeleid
Brugge

Al meer dan vijftien jaar is Stad Brugge een actieve partner in
het lokale drug- en alcoholbeleid. Het nieuwe stadsbestuur
zet in haar beleidsnota de coördinatie van een lokaal drugbeleid voort. De beleidsdoelstelling wordt voor de komende
twee jaar uitgewerkt in een ‘Actieplan alcohol en andere
drugs 2013-2014’.
Er zijn in het actieplan een aantal strategische doelstellingen
opgenomen om het problematische gebruik van alcohol en
drugs te vermijden. Deze doelstellingen willen we bereiken
met zeer concrete acties naar onder andere leerkrachten,
opvoeders en trajectbegeleiders.
Bijzondere aandacht gaat naar organisaties die werken met
kwetsbare jongeren, die vaak het gevoeligst zijn voor het
gebruik van alcohol of drugs. Belangrijk hierbij is vroeginterventie, het tijdig detecteren van kwetsbaarheids- en/of risicofactoren bij jongeren. Het is ook cruciaal om signalen van
gebruik vroeg genoeg op te pikken.

In samenwerking met CGG Noord West-Vlaanderen organiseren we het programma ViDA (Vroeginterventie bij Drugs
en Alcohol). Samen met Dagcentrum De Sleutel zetten we
het programma VIP (Vroeginterventie Programma) op touw.
Beide programma’s zijn bedoeld voor jongeren die alcohol
en/of drugs gebruiken. Ze hebben als doel om de jongeren
te stimuleren om stil te staan bij hun gebruik en de invloed
hiervan op hun leven en dat van hun omgeving.
Naast deze preventieve aanpak besteedt het plan vanzelfsprekend ook aandacht aan de politionele en gerechtelijke
aanpak van het gebruik en de handel in illegale middelen.
Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de lokale politiediensten en het parket.
Wie het volledige actieplan wil raadplegen, kan
terech op www.brugge.be of bij drugcoördinator
niek.vanmaeckelberghe@brugge.be, t 050 44 80 68.
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Culinaire
verrassingen
op Kookeet

Na het succes van de voorbije jaren dekt Kookeet opnieuw de tafel op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 september. Onder
het peterschap van Geert Van Hecke demonstreren de 29 Brugse
chefs die deelnemen met plezier hun gastronomische kunsten.
Voor het eerst vindt het culinaire evenement plaats op ’t Zand.
BruggeINspraak bespreekt de nieuwe locatie met Brugse topchef Patrick Devos. Hij is een van de voortrekkers van Kookeet.
PATRICK DEVOS Kookeet kan niet langer op de Markt
plaatsvinden uit veiligheidsoverwegingen. De vorige editie
lokte 80.000 mensen. De Markt mag dan sfeervol zijn, het
was echt drummen om bij de eetstandjes te raken. Op ’t Zand
is er meer ruimte en dus ook meer comfort. Kookeet is dé culinaire happening van het jaar, de locatie is minder belangrijk
dan goed gezelschap en lekkere hapjes.
BruggeINspraak Zijn er nog nieuwe elementen?
P. DEVOS Deze keer staan er mensen in voor de bediening
zodat ook de service vlekkeloos verloopt. Er komen vier
grote tenten en twee wijnstandjes. De fontein wordt aangekleed door de Groendienst.
BruggeINspraak Kunnen de bezoekers ook dit jaar iets
bijleren van de chefs tijdens de kookdemonstraties?
P. DEVOS Ja, er zal een aparte tent op ’t Zand staan voor
deze demo’s. Presentatrice Sabine Goethals zal de kookdemonstraties opnieuw in goede banen leiden. Voor het eerst
zullen we ook kookdemo’s voor kinderen houden.
BruggeINspraak Weet je al welk gerechtje je zult serveren op Kookeet?
P. DEVOS Ik maak een bereiding klaar met maatjes, makreel,
gekonfijte groentjes en een mousse van karnemelk. Ik heb
het al uitgetest in mijn restaurant, het viel in de smaak!
Kookeet heeft ook deze keer een gastchef: Wout Bru. Met de
Belgische topchef heeft de organisatie een opvallend grote
naam beet. Bru baat al sinds 1997 het succesvolle sterrenrestaurant Chez Bru* uit en is in Vlaanderen bekend door tv-programma’s als ‘Mijn Restaurant’ en ‘Masterchef’.
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BruggeINspraak Hoe is het om als gastchef mee te werken aan het gastronomisch evenement Kookeet?
WOUT BRU Ik ben heel blij dat ze mij hebben uitgenodigd.
Het is een boeiende uitdaging. Ik heb de vorige editie bezocht en ik was toen ook al vol lof over de organisatie. Dat
er ieder jaar een massale opkomst is, bewijst dat Vlamingen
zeer gastronomisch zijn aangelegd. Ik ben er zeker van dat
Kookeet ook dit jaar een overrompelend succes zal worden.
BruggeINspraak Je hebt een opleiding gevolgd aan de
hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. Kom je nu nog
vaak in Brugge?
W. BRU Minder dan ik zelf zou willen. Nochtans heb ik heel
mijn jeugd in Brugge doorgebracht. Ik heb er zelfs mijn vrouw
leren kennen. Ik heb mooie, romantische herinneringen aan
Brugge en kijk er dan ook naar uit om voor Kookeet opnieuw
in de stad neer te strijken.
BruggeINspraak Vraagt Kookeet veel voorbereiding?
W. BRU Er zal veel werk in kruipen. Waarschijnlijk zullen
veel mensen langskomen om een hapje te proeven, maar het
is moeilijk om op voorhand in te schatten hoeveel gerechtjes ik moet maken. Ik zal ook een kookdemonstratie geven. Ik
weet nog niet wat ik zal tevoorschijn toveren op het podium.
BruggeINspraak Met welk gerechtje zal je de bezoekers
doen watertanden?
W. BRU Ik maak een kroketje van kabeljauwbrandade met
oude parmezaan en Provençaalse olijfolie, een emulsie van
zuiderse tomaat en crème van chorizo.

gratis toegang. de gerechtjes kosten vier, zes en acht euro.
betalen doe je met jetons van 2 euro. voorverkoop eetbonnen
vanaf 3 september bij in&uit brugge [concertgebouw – ‘t zand],
de deelnemende restaurants of online via www.ticketsbrugge.be
de openbare zaterdagmarkt van 28 september verhuist van
’t zand naar de hauwerstraat en de boeveriestraat.
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Evenementen kalender

Hieronder vind je een korte samenvatting van de activiteiten en evenementen die in deze editie van BruggeINspraak staan.
Zo ben je alvast tijdig op de hoogte van wat er zoal gebeurt en kan iedereen in de beste verstandhouding genieten.
t.e.m. 17/11/2013
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Volkskundemuseum
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7 en 8/09/2013

Open Monumentendag

Diverse locaties

p. 14

8/09/2013

Vijfde Dag van de Brugse
Sportclub

‘t Zand

p. 37

7 en 8/09/2013

Uitwijken

Grasplein Legeweg, Sint-Andries

p. 17

14 en 15/09/2013

Uitwijken

Grasveld Sint-Michielslaan aan de
Sint-Godelievekerk, Sint-Michiels

p. 17

14/09/2013 t.e.m. 19/01/2014

Guido en Cordelia

Gezellemuseum

p. 16

15/09/2013

De Muziekfabriek - Calefax &
Oorkaan

Concertgebouw Brugge

p. 5

15/9/2013

Kroenkel door Autoloze Zondag

Diverse locaties

p. 38

19/09/2013

Mondiale vorming voor leerkrachten

Noord-Zuiddienst

p. 11

21/09/2013

September Jazz

Stedelijke basisschool de Ganzenveer, Bilkske

p. 6

21/09/2013

Slotconcert beiaard

Belfort

p. 6

21 en 22/09/2013

Uitwijken

Grasveld Zandtiende, Assebroek

p. 17

23/09/2013

Congolese professor over
integratie

Stadhuis

p. 32

25/09/2013

Scholencross

Koude Keuken, Sint-Andries

p. 13

27 t.e.m 29/09/2013

Den Uyl - Ultima Thule

Biekorf, Cultuurcentrum Brugge

p. 7

28/09/2013

Teen Affair: White Edition

Fuifzaal Daverlo

p. 13

28 en 29/09/2013

Uitwijken

Speelplein Petegemstraat - Hofdamestraat,
Sint-Kruis

p. 17

28 t.e.m. 30/09/2013

Kookeet

‘t Zand

p. 44

Vanaf 28/09/2013

Brugsch poppenspel Den Uyl

Volkskundemuseum

p. 7

1/10/2013

Geschiedenis van antiquariaat
en bibliofilie in België

Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 34

2/10/2013

Autopia

Biekorf

p. 38

3/10/2013

Gastlezing over voedselveiligheid

Stadhuis

p. 31

5/10/2013

Jeugddienst Kick Off

Jeugddienst

p. 13

5/10/2013

Soepactie

Markt

p. 31

5/10/2013

Soepparty

Balsemboom

p. 31

5/10/2013

Week van de Fair Trade

Markt

p. 31

6/10/2013

Open Bedrijvendag

Diverse locaties

p. 40

9/10/2013

MyPension

Magdalenazaal

p. 37

10/10/2013

Student Welcome Party

Magdalenazaal

p. 12

11/10/2013 t.e.m. 12/01/2014

Jules De Bruycker te gast bij
Frank Brangwyn

Arentshuis

p. 16

12 t.e.m. 20/10/2013

Bibliotheekweek

Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 34

13/10/2013

Ensemble Offspring - Muziek
tot in het oneindige

Concertgebouw Brugge

p. 5

17/10/2013

De menopauze is hot, de penispauze iets minder

Magdalenazaal

p. 17

18/10/2013

Dag van de Jeugdbeweging

’t Zand

p. 13

20/10/2013

Brugge Urban Trail

Diverse locaties

p. 35

24/10/2013

A Dark Night

Cinema Lumière

p. 12

25/10/2013 t.e.m. 23/11/2013

Armoede door kinderogen

Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 33

5/11/2013

Drie blikken op armoede

Hoofdbibliotheek Biekorf

p. 33

17/11/2013

Dansen als de Dauphin

Concertgebouw Brugge

p. 5

21/11/2013

Omgaan met racisme

Daverlo

p. 32

5/12/2013

Cinema voor Brugse vrijwilligers

Cinema Lumière en Ciné Liberty

p. 18
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Wedstrijdvraag:
Van welk Brugs monument is deze foto?
De winnaar ontvangt een pakketje eetbonnen
voor Kookeet.

wedstrijdvraag

Stuur je antwoord vóór 26 september 2013
naar persdienst@brugge.be of dienst Pers en
Publicaties, Burg 12, 8000 Brugge

Naam en voornaam:

Adres:

E-mail + tel:

Antwoord wedstrijdvraag:

meldingskaart

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

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

Meldingen van klachten
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via de website www.brugge.be
met de drukknop ‘Meldpunt’
• Met de telefoon:
Wegenfoon t 050 44 85 85
(verzakking, losliggende
tegels…)
Milieufoon t 050 33 60 60
(lawaai, stank, sluikstorten…)
Meldpunt t 050 44 80 00
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er de
dienst Ombudsman:
Braambergstraat 15, 8000 Brugge
t 050 44 80 90,
ombudsman@brugge.be

Voor suggesties i.v.m. dit infoblad kun je de dienst Pers en Publicaties contacteren op t 050 44 81 00,
f 050 44 82 98, persdienst@brugge.be, Burg 12, 8000 Brugge.
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Wat mag u verwachten
in de nieuwe editie van
BruggeINspraak
geef nu alvast u mening via
Facebookpagina

Kerst- en Nieuwjaarsacties

December Dance

Kerstloop op 13 december

Snapshot 8

Nieuwjaarsconcert op 5 januari 2014

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

