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BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN
ASSEBROEK
Van zondag 24 maart tot zondag 7 juli 2019 trok het stadsbestuur de Brugse
wijken in. Als burgemeester maakte ik er, samen met de schepenen, kennis
met zo’n 3.500 Bruggelingen. Het stadsbestuur kwam niet alleen zichzelf en
het nieuwe beleidsprogramma voorstellen, maar kwam vooral luisteren naar
de ideeën, suggesties en bezorgdheden van de Bruggeling.
Onder de naam ‘buurt aan de beurt’ vonden 24 buurtbezoeken plaats. Het
stadsbestuur kwam drie keer langs in Assebroek:
- Op zondag 31 maart in Hoeve Hangerijn voor de bewoners
van Assebroek oost;
- Op zaterdag 6 april in het Daverlo voor de bewoners
van Assebroek zuidwest;
- Op zaterdag 18 mei in Onze-Lieve-Vrouwecollege voor de bewoners van
Assebroek noordwest.
Je kon je laten inspireren door verschillende themahoeken om jouw buurt nog
beter te maken of te ontdekken wat er de komende jaren op de planning staat.
Met deze folder willen we graag de resultaten voor jouw deelgemeente
voorstellen. Je vindt er naast enkele interessante cijfers en buurtweetjes
onder meer de meest voorkomende vragen en suggesties (eerste helft van
2019) uit Assebroek en de mogelijke oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester

BUURTCIJFERS ASSEBROEK
19.708
Inwoners*

8.712

Aantal gezinnen**
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0-19 jaar**
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20-39 jaar**
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60-79 jaar**

1.424
80+**

9.783

Aantal brievenbussen*

10,49 km²
Oppervlakte*

* = cijfers 2019 / ** = cijfers 2017

JOUW SUGGESTIES EN VRAGEN?
ONZE ACTIES EN ANTWOORDEN
Tijdens ‘buurt aan de beurt’ kregen we heel wat meldingen
en ideeën voor Assebroek. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Overdreven snelheid, parkeerproblemen en
geluidsoverlast
∙ Buurtbewoners zijn ongerust over de toegenomen
snelheid van het verkeer in de Speelpleinlaan, de
Greenhillstraat, de Walraetstraat, de Weidestraat en de
Kathelijne Idestraat. De politie voerde via een anoniem
telapparaat in november 2018 metingen uit in de
Speelpleinlaan. De resultaten toonden aan dat bijna 22
procent van de bestuurders te snel reed. In februari 2019
plaatste de politie een preventief snelheidsindicatiebord,
maar het aantal snelheidsovertredingen daalde
onvoldoende. Een volgende fase zal bestaan uit
repressieve snelheidscontroles. De politie start voor de
Assebroeklaan en de Vondelstraat een gelijkaardige
procedure op. Dat betekent in een eerste fase
objectief meten, in een tweede fase sensibiliseren
en indien nodig in een derde fase repressief
optreden. Tegelijkertijd bekijken we of de straten op
infrastructureel vlak aangepakt moeten worden. Langs
de verkeersas Greenhillstraat – Walraetstraat –
Kongostraat startte de politie een snelheidsprocedure
op. Anonieme meetresultaten bevestigden dat er wel
degelijk een snelheidsprobleem is. De volgende stap
is ook hier een preventief snelheidsindicatiebord. In
de Weidestraat (gedeelte tussen de Odegemstraat
en Dries) en de Kathelijne Idestraat zijn gelijkaardige
snelheidsprocedures opgestart.
∙ Na een verkeersonderzoek en een buurtbevraging
besliste de Stad om tijdelijk een ‘knip’ in te voeren in
de Sparrenstraat. De knip ter hoogte van de Astridlaan

zal ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer geen
doorgang heeft op de rijbaan. Het proefproject start
midden april en duurt drie maanden. Daarna volgt een
evaluatie via een bewonersbevraging.
- Gevaarlijke verkeerssituaties
Inzetten op faciliteiten voor fietsers en voetgangers
∙ Sommige fietsers vinden het Gaston Roelandtsplein
onveilig. Ook geven zij aan dat het fietspad langs de
Astridlaan te smal is. Het Agentschap Wegen en
Verkeer heeft op middellange termijn het plan om
deze belangrijke invalsweg opnieuw aan te leggen. Zij
onderzoeken om de situatie voor fietsers op het plein en
de straat te verbeteren.
∙ Na de herbestemming en ontwikkeling van de oude
stelplaats van De Lijn aan het Gaston Roelandtsplein,
komt er aan de Tramstraat een nieuw fietspad.
∙ Sommige fietspaden in Assebroek, zoals in de
Daverlostraat en de Generaal Lemanlaan, hebben
te hoge boordstenen. Wanneer we fietspaden
heraanleggen of nieuwe creëren, voorzien we
tegenwoordig een drempelloze overgang. Zo proberen
we het fietscomfort te maximaliseren.
∙ Fietsende Assebroekenaars vragen meer comfortabele
fietsstalplaatsen. Sinds een paar jaar vervangt de Stad
de oude fietsenstallingen (de groene duostaanders)
systematisch door zogenaamde zwarte ‘fietsnietjes’. Aan
het fietsnietje kan je elke type fiets veilig vastmaken, dus
ook bakfietsen en elektrische fietsen.
∙ Het stadsbestuur bekeek de bredere
verkeersproblematiek in de schoolomgeving van
scholen De Zonnetuin en het Paalbos. We voerden een
schoolstraat in. Dit is een straat aan de ingang van een
school, die bij het begin en het einde van de schooldag

tijdelijk afgesloten is voor inrijdend gemotoriseerd
verkeer. Ook maakten we een wijkmobiliteitsplan op.
Hierin staan voorstellen om de verkeersleefbaarheid
in de omgeving te verbeteren. In 2019 organiseerden
we een infomarkt. Op basis van de reacties die we toen
kregen, besloot het Schepencollege om wijzigingen
aan het wijkmobiliteitsplan door te voeren. Om foutief
parkeren en gevaarlijke manoeuvres in de buurt van
deze scholen tegen te gaan, brengen we verschillende
parkeervakken aan. Hiernaast voeren we op sommige
plaatsen beperkt eenrichtingsverkeer in en brengen we
wegversmallingen aan. Bij beperkt eenrichtingsverkeer
mogen fietsers in de tegenrichting rijden. Meer info op
www.brugge.be/wijkmobiliteitzonnetuin.
∙ In september 2019 startte een proefproject met de
inrichting van een fietsstraat op de druk gebruikte
fietsroute Vestingstraat, Edward de Denestraat
en de Weidestraat. Na een grondige evaluatie en
een bevraging van de buurtbewoners, beslist het
stadsbestuur binnenkort of de fietsstraat behouden blijft.
- Riolering
∙ De straten en rioleringen in de Bloemenwijk zijn
aan vernieuwing toe. Concreet staan er werken op
het programma in de Rozenstraat, Tulpenstraat,
Begoniastraat, Pioenstraat, Jasmijnstraat,
Hortensiastraat en de Irisstraat. We betrokken de
buurt in oktober 2018 tijdens een infomarkt bij de
opmaak van de plannen. Later dit jaar ontvangen de
buurtbewoners een nieuwe uitnodiging om kennis te
maken met de definitieve plannen.

- Meer groen en bloemen
∙ De dienst Openbaar Domein plant dit voorjaar drie
nieuwe hoogstambomen aan in de Vossensteert ter
hoogte van huisnummers 151-155. In de François
Versluysstraat maken de meidoorns plaats voor vijftien
nieuwe sierkersen en in Zandtiende komen achttien
sierkersen in plaats van de zieke bomen.
- Loslopende honden en vraag naar extra hondenloopweide
∙ Brugge is een hondvriendelijke stad waar baasjes de
mogelijkheid hebben om met hun trouwe viervoeter
op stap te gaan. Met jouw hond aan de leiband ben je
van harte welkom in het natuurgebied van de Gemene
Weidebeek. Zo zorg je voor een veilige omgeving voor
zowel de wandelaars als de bezoekers van Hoeve
Hangerijn. Niet iedereen voelt zich comfortabel in de
buurt van loslopende honden, denk bijvoorbeeld aan
kleine kinderen. Ook wilde dieren ondervinden vaak
stress als er honden in hun leefomgeving vrij rondlopen.
Gelukkig is er in het nabijgelegen Ryckeveldebos een
grote hondenloopweide waar honden zich helemaal
kunnen uitleven. Stad Brugge realiseert de komende
jaren nieuwe hondenloopweides verspreid over de
deelgemeentes en zoekt naar bijkomende plekken.
Suggesties zijn steeds welkom via
openbaardomein@brugge.be.

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
- Los van de meldingen tijdens ‘buurt aan de beurt’, lichten
we graag enkele andere lopende en geplande projecten toe:
∙ Stadsvaart – Steenbruggebrug
Eind 2014 startte de Vlaamse Waterweg het project
Stadsvaart. Dit is een studie naar de modernisering
van waterwegen in de omgeving van Brugge. Een
nieuwe Steenbruggebrug is onderdeel van dit
project. De Assebroekenaars konden in oktober 2019
kennis nemen met het voorontwerp van de nieuwe
brug. Tussen Brugge en Oostkamp komt een hoge,
vaste liggerbrug. Fietsers en voetgangers kunnen
gemakkelijk het kanaal oversteken via een vlakke,
beweegbare draaibrug. Om de scheepvaart vlotter te
organiseren, moeten we de bocht in het kanaal GentOostende rechttrekken. De tekenaars werken in de
loop van dit jaar het definitieve ontwerp af. Wanneer
dat vastligt, de nodige procedures rond zijn en er een
aannemer is aangesteld, kunnen de werken op het
terrein starten.
∙ Een studiebureau voert momenteel in opdracht van
de Vlaamse Waterweg en met medewerking van Stad
Brugge een haalbaarheidsonderzoek uit naar een
fiets- en voetgangersbrug tussen de Gentpoort en de
Kruispoort.

Buurtinformatie
- Gemeenteafdeling Assebroek,
wijkcentrum Daverlo, 050 83 16 70
bevolking.assebroek@brugge.be.
- Lokaal Dienstencentrum Ter Leyen,
Kroosmeers 1, 050 32 60 10, terleyen@mintus.be.
In het dienstencentrum kan je deelnemen aan een
waaier van activiteiten of gebruik maken verschillende
diensten. Van maandag tot vrijdag is het dienstencentrum
open voor een babbel en een drankje. In de sfeervolle
ontmoetingsruimte kan je voor een scherp prijsje terecht
voor een kop koffie en een stuk taart.
- Wijkkantoor lokale politie, Dries 2, 050 47 28 85,
pz.brugge.oost.leiding@police.belgium.eu.
Gemeenschapswacht
- Gemeenschapswachten Astrid Neirinck (wijken
Steenbrugge en Sint-Katarina) en
Véronique Eggermont (wijken Ver-Assebroek en Assumpta),
050 32 34 97, gemeenschapswacht@brugge.be.

DEZE WIJKAGENTEN HELPEN JE GRAAG
IN JOUW BUURT
SINT-KATARINA / BRUGSE KERKHOF
VERONIQUE GEERS
0471 13 70 03
Veronique.GEERS@police.belgium.eu

VER-ASSEBROEK
JAN BEUKELAER
0471 13 74 31
Jan.BEUKELAER@police.belgium.eu

SINT-KRISTOFFEL
DAVID VAN ACKER
0471 13 72 37
David.VANACKER@police.belgium.eu

MARIA ASSUMPTA / DAVERLO
BARBARA VANDENBUSSCHE
0471 13 81 70
Barbara.VANDENBUSSCHE@police.belgium.eu

STEENBRUGGE
BART GOUWY
0471 13 78 34
Bart.GOUWY@police.belgium.eu

WE ZETTEN ONS GRAAG VOOR JOU IN.
Wil je een probleem melden? Heb je een suggestie voor jouw buurt?
Of wil je graag een buurtfeest organiseren? Stad Brugge helpt je graag verder!

∙ Bomen en groen in jouw straat
Tijdens deze legislatuur zet het stadsbestuur in op meer
groen in het straatbeeld. Stad Brugge pakt het onderhoud
en de realisatie van groen, boomplanting en bossen
planmatig aan en maakt groene verbindingen. Zones en
kwartieren maken we groener, maar de Stad laat buurten
ook bloeien in samenwerking met buurtbewoners. Zo
betrekken we je actief bij bebloeming, het beheer van
volkstuintjes en de realisatie van tuinstraten.
Met extra bloembollen in de groenzones zorgen we voor
een mooie bloemenpracht, het hele jaar door. Hiernaast
is er meer aandacht voor vaste beplanting en eenjarige
aanplantingen. Jaarlijks planten we heel wat nieuwe bomen
aan en komen er bankjes bij op het openbaar domein.
∙ Geen zwerfvuil meer in jouw straat
Stad Brugge is dagelijks in de weer voor een leefbaar
en proper openbaar domein, maar kan dat niet zonder
jouw hulp. Organiseer een opruimactie met je buurt,
je vrienden, je comité, vereniging, school of organiseer
een opruimafterwork binnen je Brugse bedrijf. Brugge
ondersteunt je met gratis materiaal en voorziet de ophaling.
Alle info op www.brugge.be/fanvanbruggeoltiedschoane.
∙ Te hoge snelheid en sluipverkeer
Stad Brugge organiseert een overleg met onder meer
handelaars, werkgevers, scholen en de Vlaamse overheid
over het mobiliteitsplan en denkt aan alle weggebruikers.
Doel is om doorgaand zwaar verkeer en sluipverkeer, via
aanpassingen aan de infrastructuur, zoveel mogelijk uit de
woonwijken te weren.

∙ Slecht wegdek en voetpaden
Binnen de dienst Openbaar Domein gaat een team aan
de slag om kleine mobiliteitsknelpunten efficiënt en snel
aan te pakken: dat kan bijvoorbeeld door beschadigd of
versleten wegdek te herstellen, voorsorteerstroken te
verlengen en verkeerslichten efficiënter af te stellen.
∙ Speelstraat
Een speelstraat is een straat waar kinderen naar hartenlust
buiten kunnen spelen. De kinderen zijn er écht de koning
van de straat. Zo wordt de straat verkeersvrij gemaakt en
kun je leuk spelmateriaal lenen om er een onvergetelijk
buitenspeelmoment van te maken. Wil je ook een
speelstraat organiseren?
Alle info op www.brugge.be/speelstraat-aanvragen.
∙ Buurtfeesten
Wil je graag een buurtcomité oprichten en een
buurtfeest opstarten? Of wil je weten welke (financiële)
ondersteuningen Stad Brugge aanbiedt voor Brugse
buurtcomités?
Neem zeker een kijkje op www.brugse-buurten.be.
∙ Meldpunt tegen eenzaamheid
Brugge heeft een centraal meldpunt tegen eenzaamheid.
Vermoed je bijvoorbeeld dat je buur in isolement leeft?
Contacteer dan dit meldpunt op het nummer 050 44 80 00
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of online via
www.brugge.be/meldpunt. Hulpverleners gaan met de info
aan de slag.

∙ Hoplr
Vraag hulp aan je buren of leer ze beter kennen via Hoplr.
Meer dan 250.000 huishoudens gebruiken al ‘Hoplr’ in
België en Nederland, het online sociale netwerk voor en
door je buurt. Via Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je als
inwoner op een heel eenvoudige manier in contact met de
mensen van je straat of buurt. Momenteel lanceerde Hoplr
in Brugge een veertiental (test)projecten. Ook in Assebroek
zijn er intussen twee Hoplr-netwerken. Een voor de wijken
Sint-Katarina en Sint-Trudo met buurtcode TU69F. Een
voor Assebroek noord (buurt vanaf de ring, onder de
Maalse Steenweg tot aan de Vossensteert, Zuiderakker,
Daverlostraat en Weidestraat) met buurtcode HG4CP.
Je kunt je makkelijk en gratis aanmelden via de buurtcode.
De mobiele app voor iOS is beschikbaar in de App Store en
voor Android in de Play Store.
Meer info op www.brugge.be/hoplr.

NOG EEN INTERESSANTE
MELDING OF IDEE VOOR
JOUW BUURT?
LAAT HET ONS WETEN!
MELDINGEN, KLACHTEN EN SUGGESTIES
050 44 80 00, www.brugge.be/meldpunt,
info@brugge.be.
De stadsdiensten behandelen alle
inzendingen. Binnen de dertig dagen mag
je een antwoord van hen verwachten.

JOUW STADSBESTUUR
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Dirk De fauw, burgemeester
Mathijs Goderis, schepen van jeugd, preventie en dierenwelzijn
Mercedes Van Volcem, schepen van openbaar domein, financiën en eigendommen
Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport
Philip Pierins, schepen van toerisme
Ann Soete, schepen van burgerzaken en onderwijs
Nico Blontrock, schepen van cultuur
Minou Esquenet, schepen van klimaat, energie, milieubeleid, smart city en facilitair beheer
Martine Matthys, schepen van personeel & organisatie, klantgerichte dienstverlening en welzijn
Pablo Annys, schepen van sociale zaken, werk en ondernemen

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD
VOORZITTER: Annick Lambrecht (sp.a de Brugse Lijst)
CD&V: Brigitte Balfoort, Wouter Bossuyt, Hilde Decleer, Jos Demarest,
Alexander De Vos, Paul Jonckheere, Carlos Knockaert, Joannes Logghe,
Pieter Marechal (fractieleider), Karel Scherpereel, Olivier Strubbe en
Doenja Van Belleghem.
SP.A DE BRUGSE LIJST: Dolores David, Florian De Leersnyder,
Pascal Ennaert (fractieleider), Heidi Hoppe, Mieke Hoste en Sandra Wintein.
OPEN VLD PLUS: Benedikte Bruggeman, Sandrine De Crom,
Jean-Marie De Plancke en Jasper Pillen (fractieleider).
N-VA: Dirk Barbier, Martine Bruggeman, Nele Caus, Pol Van Den Driessche
en Geert Van Tieghem (fractieleider).
GROEN: Janos Braem, Andries Neirynck, Raf Reuse (fractieleider),
Karin Robert en Charlotte Storme.
VLAAMS BELANG: An Braem, Yves Buysse, Sandra De Schuyter en
Stefaan Sintobin (fractieleider).

LEDEN BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter Pablo Annys (spa de Brugse Lijst)
Barbara Roose (spa de Brugse Lijst)
Christie Herckenrath (spa de Brugse Lijst)
Geert Leys (CD&V)
Marc Vandepitte (CD&V)
Ellen De Smet (CD&V)
Jean-Marie De Plancke (Open Vld PLUS)
Aagje Merlevede (N-VA)
Johan Mistiaen (Groen)

Meer info en contactgegevens vind je op www.brugge.be/bestuur-en-beleid

v.u.: Colin Beheydt, algemeen directeur Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge - Ontwerp: Cel creatie - Stad Brugge

