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BESTE BRUGGELING,
 
Vanaf 15 oktober biedt Stad Brugge een nog 
betere dienstverlening aan.
 
Op die dag opent het Huis van de Bruggeling 
op de Frank Van Ackerpromenade 2 aan 
het Stationsplein. Dit open huis bundelt 
alle dienstverlening onder één dak, op één 
gemakkelijk bereikbaar adres. Deze nieuwe 
dienstverlening is het resultaat van een interne 
reorganisatie van de stadsdiensten die de naam 
“NENO” meekreeg.
 
Vanaf 10.30 uur zwaaien we de deuren open 
en heffen we samen met u en alle andere 
Bruggelingen het glas op dit unieke project.
 
Dit is nog niet alles: we vernieuwen begin 
oktober ook onze website en vanaf 15 oktober 
kunt u met al uw vragen op één e-mailadres 
(info@brugge.be) en één telefoonnummer
(050 44 8000) terecht.
 
In onze gemeenteafdelingen komt dezelfde 
klantgerichte dienstverlening.
 
Deze brochure maakt u alvast wegwijs in de 
vernieuwde dienstverlening van Stad Brugge
en Sociaal Huis Brugge. Bewaar deze brochure 
als geheugensteuntje.
 
We hopen u snel te verwelkomen,
 
Renaat Landuyt
Burgemeester
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Op zaterdag 15 oktober 2016 opent Stad 
Brugge het Huis van de Bruggeling op 
de Frank Van Ackerpromenade 2 aan het 
Stationsplein. In dit open huis bundelen we 
alle dienstverlening en balies onder één dak. 

NIEUW ADRES VOOR ALLE 
DIENSTVERLENING

Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
8000 Brugge

Nieuwe locatie voor dienstverlening
Omdat we alle dienstverlening bundelen onder 
één dak, verhuizen hierdoor ook alle balies. Dit 
betekent dat je vanaf dan niet meer terecht kan 
op de volgende adressen: 

• Burg 11, 8000 Brugge
• Burg 12, 8000 Brugge
• Oostmeers 17, 8000 Brugge
• Walweinstraat 20, 8000 Brugge
• Hoogstraat 9, 8000 Brugge
• Hoogstraat 37, 8000 Brugge
• Koning Leopold III-laan 50, 

8200 Sint-Andries

Dit verhuist bij uitzondering NIET
• De zittingen van het College van 

Burgemeester & Schepenen en de 
Gemeenteraad, de officiële ontvangsten, 
huwelijksvoltrekkingen …

• De balies die verbonden zijn aan een 
welbepaalde locatie zoals een zwembad, 
musea, uitleendienst, bibliotheek ...

• De balies van alle gemeenteafdelingen, 
de balie van Cultuurcentrum Brugge 
(ticketing), de In&Uit-balies en toeristische 
infopunten.

UITGEBREIDE OPENINGSTIJDEN

Om het je nog gemakkelijker te maken, 
krijgt het Huis van de Bruggeling lange en 
eenvormige openingstijden. Bovendien zijn 
we woensdag en donderdag open tot 20 uur.

Maandag 8.30 tot 17.00 uur
Dinsdag 8.30 tot 17.00 uur
Woensdag 8.30 tot 20.00 uur
Donderdag 8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag 8.30 tot 13.00 uur
Zaterdag 9.30 tot 13.00 uur
Zondag gesloten
 
Op officiële feestdagen is het Huis van de 
Bruggeling gesloten.

ÉÉN 
ADRES
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De locatie is een van de grote troeven van het 
Huis van de Bruggeling. Dankzij de ligging 
naast het Station is het gebouw perfect 
bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer 
als met de auto en de fiets. Fietsers en 
automobilisten kunnen de parking naast het 
Stationsplein kant Centrum gebruiken: 

OPENBAAR VERVOER

• Bus: surf naar www.delijn.be voor alle 
bussen met halte in Brugge;

• Trein: Surf naar www.belgianrail.be voor 
alle treinen met halte in Brugge.

AUTO

Rij via de Buiten Begijnvest en plaats je auto in 
de parking “Centrum Station”. De parking heeft 
een capaciteit van 1.500 parkeerplaatsen. Bij je 
bezoek aan het Huis van de Bruggeling betaalt 
Stad Brugge één uur parking terug. 
Meer informatie over deze parking vind je terug 
op www.brugge.be/parking-centrum-station. 

FIETS, BROMFIETS OF 
MOTORFIETS (< 125CC)

Er zijn 3.000 gratis en overdekte 
fietsenstallingen in de fietsenstalplaats kant 
Centrum aan het Station. Je kunt er ook je 
bromfiets of motorfiets (< 125cc) parkeren. 

Daarenboven is er aan kant Sint-Michiels op 
niveau -1 nog eens plaats voor 1.650 fietsen. 
Het Fietspunt, onderdeel van Group Intro 
vzw, verzorgt elke werkdag het toezicht en de 
netheid van de fietsenstalplaats.
Meer informatie over het Fietspunt vind je 
terug op www.brugge.be/fietspunt-station. 

TAXI

Op het Stationsplein is er een taxistrook 
voorzien waar acht taxi’s kunnen parkeren.
Surf naar www.brugge.be/taxi voor een 
overzicht van alle actieve taxibedrijven
in Brugge.

Noot: door de huidige werkzaamheden aan 
het Stationsplein krijgen de taxi’s een tijdelijke 
standplaats in de Hendrik Brugmansstraat.

GEMAKKELIJK 
BEREIKBAAR
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Om je op de best mogelijke manier te helpen, 
zijn er verschillende soorten balies voorzien: 
een onthaalbalie, een snelloket, themabalies 
en spreekkamers (afgesloten gespreksruimtes 
en praathoeken). 

ONTHAALBALIE

Van zodra je het Huis van de Bruggeling 
binnenkomt, kom je terecht bij de onthaalbalie.
De medewerkers van de onthaalbalie maken 
je wegwijs, helpen je met algemene en 
eenvoudige informatievragen, maken voor jou 
een afspraak en/of verwijzen je graag door naar 
een van de themabalies of spreekruimtes via 
een ticketsysteem. 

SNELLOKET

Aan het snelloket kun je snel eenvoudige 
producten afhalen of kopen. Denk aan 
een rijbewijs, reispas, uittreksel van het 
strafregister, vuilniszakken … Voor deze zaken 
moet je geen afspraak maken. Een bezoek aan 
dit loket neemt maar enkele minuten in beslag. 
Een overzicht van alles wat het snelloket 
aanbiedt, vind je vanaf de opening van het Huis 
van de Bruggeling op www.brugge.be.

THEMABALIES

De themabalies bieden je de mogelijkheid om 
samen met ons meer tijd te nemen voor je 
vragen rond een thema. 
We delen alle producten van Stad Brugge in 
volgens vijf thema’s: 

1. leven & mobiliteit
2. wonen & omgeving
3. werk & ondernemen
4. vrije tijd & organiseren
5. welzijn & zorg

Aan deze themabalies krijg je meer informatie 
over bijvoorbeeld een kap- of bouwvergunning, 
het huren van een feestzaal of sportmateriaal, 
de mantelzorgpremie … 
Deze themabalies werken op afspraak zodat de 
baliemedewerkers voldoende tijd kunnen nemen 
om je dossier uitgebreid met jou door te nemen. 

Opgelet: om je dossier grondig te kunnen 
bespreken, werken de themabalies en 
spreekkamers op afspraak. Lees hoe je een 
afspraak maakt op pagina 15. 
Op een van de grote schermen in de 
bezoekersruimte kun je zien wanneer je 
aan de beurt bent.  Op deze schermen 
projecteren we ook nieuwtjes over onze 
organisatie, evenementen, … 

ZO WERKT
HET HUIS 
VAN DE 
BRUGGELING



10

In onze spreekkamers bespreken we op 
afspraak uitgebreid je persoonlijk dossier of 
vragen die meer tijd in beslag nemen. Onze 
spreekkamers zijn afgesloten en bieden 
daarom de nodige privacy en stilte. De glazen 
afwerking zorgt voor een open gevoel. 

In onze praathoeken nodigen we je uit voor een 
ongedwongen ‘babbel’, omdat we graag weten 
wat er leeft bij jou, in je buurt ... Neem er gerust 
ook een verse kop koffie of glas water bij.
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WIE HELPT
ME VERDER?
Vanaf 15 oktober kun je met 
al je vragen terecht in het 
Huis van de Bruggeling op de 
Frank Van Ackerpromenade 
2 (Stationsplein). In dit 
open huis staan onze 
baliemedewerkers voor je 
klaar. We stellen vier collega’s 
met trots aan je voor.

ONTHAALBALIE

Wanneer je het Huis van de Bruggeling 
binnenwandelt, ontvangt Mia je met een 
brede glimlach. Als een van onze “balie-
duizendpoten” is ze op de hoogte van alle 
producten die Stad Brugge aanbiedt.

“Als eerste aanspreekpunt willen wij de 
mensen snel en correct verder helpen. 
Via doordachte vragen proberen we te 
weten komen naar welk product(en) de 
klant op zoek is en als hij of zij alle nodige 
documenten mee heeft. Daarna sturen we 
onze klant naar een snel- of themabalie met 
een volgnummer.”
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SNELBALIE

Aan de snelbalie staat Jean-Jacques voor je 
klaar. Je kunt bij hem producten aanvragen 
en afhalen die niet veel tijd in beslag nemen of 
geen gevoelige inhoud bevatten. 

“Bij mij kun je terecht voor je reispas, je 
identiteitskaart, vuilniszakken … noem maar 
op. In normale omstandigheden duurt je bezoek 
aan mijn balie niet langer dan enkele minuten.”
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THEMABALIE

Aan de themabalie “Vrije tijd & Organiseren” 
vind je Bart terug. Hij kan je op afspraak verder 
helpen met informatie op maat voor jouw 
dossier. 

“Wij vinden het altijd fijn als we Bruggelingen kunnen 
helpen met bijvoorbeeld hun sportevenementen. Omdat 
een evenement altijd veel voeten in de aarde heeft, nemen 
we graag de tijd samen met onze klanten om hun project 
grondig te bespreken. Daarnaast zijn we natuurlijk blij dat we 
voortaan onze klanten aan een eigentijdse balie en in aparte 
spreekkamers kunnen verder helpen!” 
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TELEFOON & E-MAIL

Met al je vragen kun je terecht op één 
e-mailadres: info@brugge.be en één 
telefoonnummer: 050 44 8000. Een van onze 
medewerkers van het callcenter beantwoordt 
onmiddellijk je vraag of verbindt je door met een 
collega die je verder kan helpen met specifieke 
informatie voor je dossier. Siegried is een van de 
collega’s die deel uit maakt van dit callcenter.

“Via mail en telefoon zijn we het centrale aanspreekpunt voor 
alle Bruggelingen. Dankzij een systeem met digitale fiches 
hebben we steeds een up-to-date overzicht van alle nieuwtjes 
en producten van Stad Brugge. Zo kunnen we op de meest 
gestelde vragen snel een antwoord bieden. Daarnaast verzorgen 
we ook het meldpunt. Losse tegel in je straat, verstopte 
rioolkolk, …? We melden het in de online toepassing waarna de 
verantwoordelijke dienst je melding opvolgt. Jaarlijks ontvangen 
we zo’n 8.300 meldingen.”  
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Kom je voor een uitgebreider dossier? Dan 
vragen we je om net als bij je huisdokter of 
tandarts op afspraak te werken. Deze nieuwe 
manier van werken is goed nieuws voor jou én 
voor ons: jij verliest geen tijd en komt op een 
moment dat je het best uitkomt. Wij kunnen ons 
beter voorbereiden op jouw dossier en vragen. 

Leg vanaf 4 oktober via de onlinetoepassing
op de website www.brugge.be, telefonisch
(050 44 8000), via mail (info@brugge.be) of aan 
de balie een afspraak vast.

VIER MANIEREN OM JE AFSPRAAK VAST 
TE LEGGEN

1. Via de website: overloop volgende vijf 
stappen via de onlinetoepassing op de 
startpagina van www.brugge.be:
A. Kies het product (dienst) uit de lijst 

waarvoor je een afspraak wil maken. We 
hebben de diensten alvast alfabetisch 
gesorteerd, maar je kunt ook zoeken 
naar je product in het zoekvak;

B. Eens je je product gekozen hebt, lees je 
wat je zeker nodig hebt om het product 
aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan 
een pasfoto, een geldbedrag, een 
identiteitskaart, … Rechts zie je je 
gekozen product(en); 

C. Kies de datum en daarna het tijdstip dat 
voor je past;

D. Vul je contactgegevens in;
E. Bevestig je afspraak.

2. Via telefoon: 050 44 8000;
3. Via mail: info@brugge.be;
4. Via de onthaalbalie en de ticketzuil in 

het Huis van de Bruggeling: Frank Van 
Ackerpromenade 2 (Stationsplein);

MELD JE OP TIJD AAN IN HET HUIS

• Meld je aan via onze onthaalbalie of via de 
ticketzuil in het Huis van de Bruggeling;
- Op een van deze drie grote schermen in 

de bezoekersruimte kun je zien wanneer 
je aan de beurt bent.

• Probeer steeds op tijd te komen. Verwittig 
onze medewerkers en maak onmiddellijk 
(telefonisch of via de onthaalbalie) een 
nieuwe afspraak als het je niet lukt om op 
tijd te komen.

VIER VOORDELEN VAN EEN BEZOEK OP 
AFSPRAAK

1. Kortere wachttijden: we overlopen je 
dossier in een van onze spreekkamers 
op een moment dat jou het best uitkomt 
binnen onze openingstijden;

2. Je krijgt steeds op voorhand te horen welke 
documenten je moet meebrengen;

3. Onze medewerker bereidde je dossier 
grondig voor waardoor de behandelingstijd 
korter is;

OPGELET: 
MAAK EEN 
AFSPRAAK! 
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4. Geen parkeerstress: wij betalen één 
uur lang voor jouw plek in de Parking 
“Centrum Station” naast het Stationsplein 
(kant Centrum).

Je kunt bovendien heel wat diensten online 
aanvragen. Bekijk dus zeker het overzicht 
van onze online diensten via www.brugge.be/
onlineaanvragen. Zo bespaar je tijd en hoef 
je je niet te verplaatsen.
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Het Huis van de Bruggeling is opgevat als een 
open huis. Er worden zo weinig mogelijk muren 
en tussenschotten gebruikt.

Daarnaast hebben we aandacht voor jouw 
comfort in het gebouw.

VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Het gebouw is toegankelijk voor iedereen, ook 
voor minder mobiele bezoekers:

• Er zijn hellende vlakken voor 
rolstoelgebruikers, kinderwagens ...;

• Er is een aangepast toilet voor 
rolstoelgebruikers;

• Er zijn lage balies;
• Er zijn voorzieningen die het geluid in 

functie van gehoorapparaten versterken 
(“ringleiding”);

• Er is een lift en is er ook een roltrap aan 
het Stationsplein.

EXTRA’S IN HET GEBOUW

Het gebouw voorziet heel wat extra’s die je 
bezoek nog aangenamer maken:

• Comfortabele wachtruimtes met stoelen, 
zetels, tafels …

• Gezellige inrichting;
• Een speelhoek voor de kinderen;
• Een babyhoek met borstvoedingsruimte;
• Een koffiehoek.

PASFOTOCABINE ALS NIEUWE SERVICE

Pasfoto? Geen nood, we helpen je graag ter 
plaatse met onze pasfotocabine.

• Je bedient de cabine via een 
gebruiksvriendelijk aanraakscherm;

• Je hebt steeds een pasfoto volgens de 
wettelijke normen. Dankzij een stukje 
software detecteert het ‘onjuiste’ foto’s. De 
cabine laat je toe om drie foto’s te nemen 
en laat weten welke foto(‘s) de wettelijke 
normen respecteren;

• Bezoekers met een fysieke beperking 
kunnen de pasfotocabine gemakkelijk 
gebruiken: 

- voor rolstoelgebruikers/minder mobiele 
bezoekers zijn er drie steunbaren, een 
kantelbare stoel en een camera die zich 
automatisch verstelt in hoogte;

- voor slechtzienden is er 
stemassistentie;

- voor slechthorenden is er 
videoassistentie en/of een magnetische 
lus die verbinding met hoorapparaten 
kan maken.

Brugge kent heel wat professionele en 
gewaardeerde fotografen die jouw pasfoto 
kunnen verzorgen. Een overzicht van deze Brugse 
fotografen vind je via www.beroepsfotografen.be 
of in de Gouden Gids.

HET HUIS 
IN KAART 
GEBRACHT
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PLATTEGROND

Deze plattegrond geeft de indeling van het 
Huis van de Bruggeling weer. De beige 
gearceerde zone scheidt de publieksruimte 
van de ruimte voor medewerkers.
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Niet alleen Stad Brugge en Sociaal Huis 
helpen je graag verder, we zorgen er ook 
voor dat je op andere mogelijke vragen in het 
Huis van de Bruggeling  een antwoord krijgt. 
Daarom hebben onderstaande overheden vaste 
spreekuren of werken ze op afspraak in het 
Huis van de Bruggeling.
 
Leg indien nodig steeds online je afspraak vast 
of contacteer de overheid in kwestie zelf. Lees 
alles over afspraken op pagina 15.

DYZO: HULPVERLENING AAN 
ZELFSTANDIGEN

Spreekuren
Elke tweede woensdag van de maand van
13 tot 16 uur
Contactgegevens
t 0800 111 16
info@dyzo.be
www.dyzo.be

 
FOD SOCIALE ZEKERHEID – PERSONEN 
MET EEN BEPERKING

Spreekuren
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand 
van 9.30 tot 12 uur
Contactgegevens
t 0800 987 99
handicap.belgium.be

 

DOP – DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN

Op afspraak
Contactgegevens
t  0490 44 34 05
info@dop-wvl.be
www.dop-wvl.be

 

VLAAMS WONINGFONDS

Op afspraak
Contactgegevens
t  051 43 19 54
ddlwvl@vlaamswoningfonds.be &
hhwvl@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be

SPREEKUREN
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HUIDIGE BALIES

Omdat we alle dienstverlening bundelen 
onder één dak, verhuizen hierdoor ook 
alle balies.

DIT VERHUIST BIJ 
UITZONDERING NIET

• De zittingen van het College van 
Burgemeester & Schepenen en 
de Gemeenteraad, de officiële 
ontvangsten, huwelijksvoltrekkingen …

• De balies die verbonden zijn aan 
een welbepaalde locatie zoals een 
zwembad, musea, uitleendienst, 
bibliotheek ...

• De balies van alle 
gemeenteafdelingen, de balie van 
Cultuurcentrum Brugge (ticketing), 
de In&Uit-balies en toeristische 
infopunten.

WAT MET
DE HUIDIGE BALIES, 
HET STADHUIS, 
DE GEMEENTE- 
AFDELINGEN …?
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De meeste zaken kun je gewoon van thuis 
uit aanvragen. Het grootste deel van onze 
producten vind je online terug. 
Via www.brugge.be zijn we 
24 uur op 24 bereikbaar. 
Kortom: ook vanuit je zetel heeft Stad Brugge 
alles in huis voor je!

Drie jaar geleden lanceerde Brugge een nieuwe 
en gebruiksvriendelijke website met een fris 
design. Met de opening van het Huis van de 
Bruggeling steken we nog een tandje bij. 
De website heeft nog meer zoekgemak, nog 
meer online dienstverlening en een trendy én 
functioneel design dan voorheen.

NIEUW ONTWERP EN NOG MEER 
MOGELIJKHEDEN

Enkele nieuwe functies maken het je nog 
gemakkelijker om de juiste informatie snel te 
vinden:

1. We plaatsen de contactgegevens  en 
openingsuren van het Huis van de 
Bruggeling en de zoekfunctie centraal in 
beeld;

2. We bieden je een handig overzicht van de 
meest bezochte pagina’s en toepassingen 
van onze website via duidelijke iconen;

3. Contacteer onze medewerkers:
A. Je kunt online een afspraak maken 

met een medewerker in het Huis van 
de Bruggeling om jouw dossier te 
bespreken;

B. Je kunt online een gesprek starten 
met een medewerker die je vragen 
beantwoordt;

4. Ons digitaal loket biedt je voortaan zo 
goed als alle diensten van onze balies 
ook online aan, zelfs bijvoorbeeld het 
aanvragen van een mantelzorgpremie of 
een zwemabonnement.

ZOEKGEMAK CENTRAAL

Jij moet alles gemakkelijk en snel terugvinden 
op de website van Stad Brugge. Daarom plaatsen 
we, net als Google, de zoekfunctie centraal in 
beeld op de nieuwe website en koppelen we 
voldoende trefwoorden aan elk product. Als 
je een zoekterm begint in te tikken, vult het 
systeem automatisch aan met suggesties. Eens 
je je zoekresultaten te zien krijgt, kun je nog 
eens eenvoudig sorteren volgens thema. Zo zoek 
je nog sneller en doeltreffender.

Vraag het online aan, waar en wanneer je wil
Van de producten die we digitaal kunnen 
aanbieden, staat ruim 80% van de aanvragen 
online. Op korte termijn willen we al deze 
producten online aanbieden. Bovendien bieden 
we je steeds meer diensten aan waarvan de 
aanvraag tot de aflevering volledig online af te 
handelen is.

De website bevat ondertussen maar liefst 
250 online aanvragen. Denk maar aan een 
adresverandering aangeven, een sticker ‘geen 

ÉÉN WEBSITE
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reclame’ bestellen, een vergunning voor het 
spelen van versterkte muziek, een sportzaal 
reserveren … het kan allemaal via
www.brugge.be. Je hoeft niet langer in de rij 
te staan en je regelt je administratie waar 
en wanneer je zelf wil: via de computer op 
kantoor, met je tablet vanuit je zetel of via de 
smartphone onderweg.

Binnenkort zul je onder meer volgende 
diensten ook online kunnen aanvragen: 
attesten van je geboorte-, huwelijks- of een 
overlijdensakte, uittreksel bevolkingsregister 
en uittreksel uit het strafregister (getuigschrift 
goed zedelijk gedrag) en attesten van 
woonst, leven, nationaliteit, verblijf, 
wettelijk samenwonend … op basis van je 
rijksregistergegevens.

Via de homepage van de vernieuwde website 
kun je bovendien een afspraak maken in 
het Huis van de Bruggeling. Alles over een 
afspraak maken met onze collega’s lees je op 
pagina 15 van deze brochure.

MAAK EEN MIJN BRUGGE-PROFIEL AAN

‘Mijn Brugge’ is je persoonlijke toegang tot 
de online dienstverlening van Stad Brugge. 
Maak een Mijn Brugge-profiel aan. 8.000 
Bruggelingen gingen je ondertussen al voor.

Vier voordelen van een
Mijn Brugge-profiel

Nog niet overtuigd?
Hier zijn vier voordelen van een Mijn 
Brugge-profiel:

1. Je wint tijd bij je aanvragen, want veel 
informatie op de online formulieren 
(naam, adres, telefoonnummer…) wordt 
automatisch ingevuld;

2. Je kunt op elk moment de status van je 
aanvraag of je melding opvolgen;

3. Je kunt aanvragen doen waarvoor je je 
identiteit moet bewijzen;

4. Je krijgt nieuws en informatie op maat 
te zien. 
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DE WEBSITE IN CIJFERS

• www.brugge.be haalt dagelijks 
gemiddeld 7.000 unieke bezoekers, 
met pieken tot 9.000.

• De surfers bezoeken gemiddeld 
twee pagina’s per bezoek en bleven 
anderhalve minuut op de website. 

• 65 procent van de surfers bezoekt de 
website via desktop (vaste computer), 
25 procent via smartphone en 10 
procent via tablet. Het surfen via 
mobiele toestellen stijgt in snel tempo. 

• 58 procent van de bezoekers van onze 
website zijn vrouwen en dus 42 procent 
mannen.

• Het merendeel van de bezoekers is 
tussen de 25 en de 44 jaar (48 procent), 
8 procent van de bezoekers is 
65 plusser.
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Vragen, suggesties, meldingen ...?
Contacteer ons vanaf 15 oktober steeds via
050 44 8000 of info@brugge.be.

Via dit e-mailadres en telefoonnummer 
behandelen we al je vragen, meldingen 
(meldpunt), klachten en suggesties die 
binnenkomen via telefoon (050 44 8000), mail 
(info@brugge.be) en sociale media (Facebook & 
Twitter) of verwijzen we je door.  
Kortom: een telefoonnummer en een e-mailadres 
om nooit meer uit het oog te verliezen.

STEEDS UP-TO-DATE INFORMATIE

Door een systeem met informatiefiches zijn 
onze medewerkers steeds op de hoogte van 
de belangrijkste nieuwtjes. Als je vraag toch te 
specifiek of te technisch zou zijn, dan verwijzen 
ze je graag door naar een medewerker met de 
juiste expertise.

GEMAKKELIJK BEREIKBAAR

Je kunt ons via 050 44 8000 en/of
info@brugge.be bereiken tijdens volgende uren:

• maandag en dinsdag van 8.30 tot 17 uur
• woensdag en donderdag van 8.30 tot 20 uur
• vrijdag van 8.30 tot 13 uur
• zaterdag van 9.30 tot 13 uur

ÉÉN TELEFOON-
NUMMER
EN ÉÉN
E-MAILADRES

info@brugge.be
050 44 8000
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Brugge is een stad in volle beweging. Mis de 
laatste nieuwtjes van Stad Brugge daarom niet 
en schrijf je in op onze nieuwsbrief en volg ons 
op via de sociale media:

1.  NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op een van onze nieuwsbrieven 
via www.brugge.be/nieuwsbrieven

2.  SOCIALE MEDIA

A. ‘Like’ onze Facebookpagina:
 www.facebook.com/destadbrugge
B. Volg ons op Twitter
  twitter.com/stadbrugge
C. Volg ons op Instragram:
 www.instagram.com/stadbrugge

3.  MIJN BRUGGE

Later dit najaar openen we ‘Mijn 
Brugge’, het gebouw naast Het Huis van 
de Bruggeling. Waar het Huis van de 
Bruggeling hét administratieve hart is 
van Stad Brugge, wordt ‘Mijn Brugge’ een 
moderne en comfortabele plek waar je in 
gesprek kunt gaan over nieuwe plannen in 
onze stad, rustig een boek leest … 
Dit vind je binnenkort in Mijn Brugge terug:

A. Sprintbibliotheek
 De ‘sprintbibliotheek’ is een kleine 

bibliotheek met een doordachte selectie 
van de populairste boeken van onze 
bibliotheekfilialen. Je kunt er een boek 
week lang ontlenen of gewoon een van 
de boeken openslaan aan een van de 
tafeltjes. Het uitleensysteem is hetzelfde 
als in Hoofdbibliotheek Biekorf: via een 
snelle en eenvoudige zelfservice;

B. Merchandise Stad Brugge
 Koop er de officiële loop- en fietstenue 

van Stad Brugge. We voorzien zelfs een 
paskamer om je nieuwe sportoutfit te 
passen;

C. Tentoonstellingen & plannen
 Bekijk er de nieuwste tentoonstellingen 

en/of plannen van Stad Brugge waarbij 
we een bijzonder project in de kijker 
zetten;

D. Participatie
 Stad Brugge wil dat burgers steeds 

hun zegje kunnen doen. Deze ruimte 
wordt meer dan ooit een plaats waar we 
Bruggelingen zullen samenroepen om 
hun mening te horen over toekomstige 
plannen.

BLIJF OP
DE HOOGTE
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BRUGGELINGEN
AAN HET
WOORD

Vanaf 15 oktober heb je 
eenvoudigweg één adres, één 
website en één telefoonnummer/
e-mailadres voor al je vragen. 
Deze nagelnieuwe aanpak van 
stedelijke dienstverlening laat 
Bruggelingen zoals jij natuurlijk 
niet onbewogen. Daarom 
polsten we naar de mening van 
de drie Bruggelingen die voor 
onze campagne “Alles in huis” 
poseerden:

TIM (33, KOOLKERKE)

“Door mijn uitdagende job in de 
evenementensector is het voor mij niet altijd 
evident om tijdens de openingstijden het Huis 
van de Bruggeling te bezoeken. Voor mij is de 
website dan ook een grote zegen. Zo kan ik op 
elk moment van de dag en waar ik wil online 
mijn aanvragen afhandelen. Een(sport-)zaal 
huren van Stad Brugge voor een van mijn events 
gebeurt voortaan met een muisklik … Super!”
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HANNE (33, SINT-KRUIS)

“Mijn partner en ik kochten net een huis dat nog 
wat opfrissingswerk vereist. Omdat we graag zelf 
klussen in ons huis, willen we ook heldere informatie 
krijgen van Stad Brugge: waar hebben we wel of geen 
vergunning voor nodig? Voor welke premies komen 
we in aanmerking? Een afspraak maken met een 
specialist is dus noodzakelijk. Het is fijn om te weten 
dat we gemakkelijk een afspraak kunnen inplannen 
met een van de medewerkers van Stad Brugge. We zijn 
benieuwd naar het nieuwe gebouw, de spreekkamers … 
en het advies natuurlijk.”
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FREDDY (62, SINT-GILLIS)

“Als oud-medewerker van Stad Brugge kijk ik ook uit 
naar het Huis van de Bruggeling. Vroeger moest ik mijn 
balieklanten namelijk al te vaak van de ene locatie naar de 
andere sturen. Het “kastje naar muur”-gevoel met andere 
woorden. Eindelijk is Stad Brugge daar van af. Nu hoef 
ik niet meer te zoeken waar mijn oud-collega’s zich wel 
of niet bevinden: op de nieuwe locatie weet ik dat ze mij 
helpen. En als ik er binnenwandel, zie ik bovendien al die 
gekende gezichten terug.”



VANAF 15 OKTOBER
EÉN ADRES:
Frank Van Ackerpromenade 2 
(Stationsplein)

EÉN WEBSITE:
www.brugge.be

EÉN TELEFOONNUMMER:
050 44 8000

EÉN E-MAILADRES:
info@brugge.be

Volg ons online

v.u. J. Coens, Stadssecretaris
Burg 12, 8000 Brugge


