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BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN BINNENSTAD
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 jouw
ideeën, suggesties en bezorgdheden.
Onder de naam ‘buurt aan de beurt’ vonden 24 buurtbezoeken plaats. Het
stadsbestuur kwam vier keer langs in de binnenstad:
- Op zaterdag 30 maart in de Magdalenakerk voor de bewoners van de wijken
in het Onze-Lieve-Vrouwekwartier, Magdalena,- en Steenstraatkwartier;
- Op woensdag 24 april in Howest voor de bewoners van de Burg,-en
Sint-Gilliskwartier;
- Op zaterdag 25 mei in het Grootseminarie voor de bewoners van
Langestraat- en Seminariekwartier;
- Op zaterdag 6 juli in de Sint-Godelieveabdij voor de bewoners van
Brugge-West en Ezelstraatkwartier.
Je kon je laten inspireren door verschillende themahoeken om jouw buurt nog
beter te maken of te ontdekken wat er de komende jaren nog op de planning staat.
Met deze folder willen we graag de resultaten voor het stadscentrum voorstellen.
Naast enkele interessante cijfers en buurtweetjes ontdek je onder meer ook de meest
voorkomende vragen en suggesties (eerste helft van 2019) uit de binnenstad en de
mogelijke oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester
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JOUW SUGGESTIES EN VRAGEN?
ONZE ACTIES EN ANTWOORDEN
Tijdens ‘buurt aan de beurt’ kregen we heel wat meldingen
en ideeën voor de binnenstad. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Overdreven snelheid, parkeerproblemen en
geluidsoverlast
∙ De werken voor de uitbreiding van de parking aan ’t
Zand zijn volop bezig. De capaciteit van de parking
stijgt van 1.297 naar 1.932 plaatsen. Na voltooiing van
de werkzaamheden zullen de ondergrondse parkings
in het Zilverpand en de Biekorf exclusief voorbehouden
zijn voor de buurtbewoners en de handelaars. Deze
maatregel moet voor een daling van het doorgaand
autoverkeer in de binnenstad zorgen.
∙ In 2016 ging het nieuwe mobiliteitsplan van kracht. Een
belangrijke maatregel om de verkeersleefbaarheid in
de binnenstad te verhogen en om het zwaar verkeer
in betere banen te leiden, is de invoering van een
tonnagebeperking. Voertuigen die meer dan 12 ton
wegen, mogen de binnenstad niet meer in, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming. Voertuigen tussen de 3,5
ton en 12 ton mogen enkel nog in de binnenstad rijden
tussen 6.00 en 11.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur.
∙ Sinds 1 januari gelden er nieuwe parkeertarieven in
de binnenstad en dit zowel voor wie op de straat als
ondergronds parkeert. De maximale duur van vier uur
parkeren op straat blijft behouden, maar je betaalt
wel meer parkeergeld. We streven naar een autoluwe
binnenstad met zo weinig mogelijk auto’s in het
straatbeeld. Bezoekers die een langere tijd verblijven in
de stad, parkeren hun auto bij voorkeur in de publieke
parkings. Meer info vind je op www.brugge.be/parkeren.

- Openbaar vervoer
∙ Op 1 januari 2021 treedt het nieuwe openbaar
vervoersplan in werking. Stad Brugge streeft ernaar
om het aantal grote bussen te verminderen en meer
kleinere, elektrische bussen te gebruiken. De Stad nam
alvast het goede voorbeeld: In december 2019 startte
een proefproject van drie maanden met de eerste
elektrische shuttlebus.
- Gevaarlijke verkeerssituaties
Inzetten op faciliteiten voor fietsers en voetgangers
∙ Het kruispunt aan de Katelijnepoort staat bekend
als een gevaarlijk punt. Om de veiligheid van fietsers
te verhogen, liet de Stad een lichtenplan voor de
verkeerslichten uitwerken. De bevoegde diensten blijven
de situatie de komende maanden van nabij opvolgen en
sturen bij waar nodig.
∙ Er bestaat een fietsroutenetwerk om snel en veilig
van de randgemeenten naar de binnenstad te fietsen.
Momenteel loopt een onderzoek naar een Brugse
fietsring die de nood aan en locaties rond nieuwe
fietsinfrastructuur bekijkt.
∙ Fietscomfort is belangrijk. Het niveauverschil tussen
het fietspad aan de Komvest en de oversteek naar het
Baron Ruzettepark werd weggewerkt.
∙ Vorige zomer startte de dienst Mobiliteit een
haalbaarheidsonderzoek naar de inplanting van
fietskluizen. Dit zijn kleine, afsluitbare fietsenstallingen
die op het openbaar domein staan voor bewoners die
niet beschikken over voldoende fietsbergruimte. De
resultaten van dit onderzoek verwachten we in de loop
van dit jaar.

∙ De witte markeringen voor fietsers in de Hoogstraat zijn
niet goed zichtbaar en krijgen dit voorjaar een nieuwe
verflaag.
- Lokale economie
∙ In december 2019 ging de nieuwe centrummanager van
start. Haar taak is om de leegstand in de binnenstad
terug te dringen en om meer kwalitatieve winkels
en zaken aan te trekken om Brugge nog duidelijker
op de kaart te zetten als trendy winkelstad waar het
verrassend shoppen is.
- Riolering
∙ Omwonenden van de Beenhouwersstraat meldden
dat de rioolkolken na wegenwerken vol zand en ander
vuil zaten. De dienst Openbaar Domein heeft de kolken
ondertussen gereinigd.
∙ Ook de rioolkolken in de Goudsmedenstraat kregen een
reinigingsbeurt.
∙ De wegenis- en rioleringswerken op het Sint-Annaplein
en de Joost de Damhouderstraat starten in de loop van
dit jaar.
- Meer groen en bloemen
∙ In 2019 dienden meer dan honderd inwoners uit de
Langestraat een aanvraag in om een geveltuintje aan
te leggen. Gevelplanten zorgen niet enkel voor meer
kleur in de stad, ze bieden in de zomer ook verkoeling en
temperen het hitte-effect.
∙ Dit voorjaar plant de dienst Openbaar Domein nieuw
groen aan in de Boninvest.
∙ Buurtbewoners van het speelpleintje in de straat
Bilkske kennen ongetwijfeld de grote mooie beuk die
daar staat. De boom is bijna 250 jaar oud, ouder dan

sommige van de meest iconische gebouwen in de stad.
Onderzoek wees uit dat de boom het moeilijk krijgt en
omdat het speelpleintje ook een opfrisbeurt verdient, wil
de dienst Openbaar Domein het speelpleintje vernieuwen
en tegelijkertijd de groeicondities van deze monumentale
boom gevoelig verbeteren. Twee vliegen in één klap.
∙ Tussen de Julius en Maurits Sabbestraat, de Baliestraat
en de cohousingwijk Stoer Huus ligt een historisch
stuk grasland verscholen, de zogenaamde Bleekweide.
Bruggelingen gebruikten vroeger dit grasland om hun
linnen te bleken. Na inspraak met de buurtbewoners in
2019, volgt vermoedelijk dit najaar de verdere inrichting
van deze plek. Binnenkort krijgt de buurt er een groene
rust- en ontmoetingsplek bij.
∙ Nieuwe bomen komen er dit jaar in het Stil Ende, de
Koningin Elisabethlaan, de Komvest en de Kruisvest.
- Los van de meldingen tijdens ‘buurt aan de beurt’, lichten
we graag andere lopende en geplande projecten toe
∙ Heraanleg Katelijnestraat: De werkzaamheden aan
deze belangrijke poortstraat startten met de eerste fase
in augustus 2019 met de aanpak van de nutsleidingen.
Die fase duurde tot medio februari en momenteel is de
feitelijke heraanleg aan de beurt. Eind 2021 moeten deze
werken voltooid zijn.
∙ Shoppen al dan niet in combinatie met een drankje op
een terras kan je binnen enkele jaren in een vernieuwd
Zilverpand doen. De waterpartij verdwijnt. Er komt
meer groen en voor de kinderen komen er nieuwe
spelprikkels. Buurtbewoners en handelaars krijgen
inspraak bij de opmaak van de plannen.
∙ De grondige restauratie (torenspits, gevels, daken,
interieur) van de Onze-Lieve-Vrouwekerk uit de
dertiende eeuw werd recent afgerond. De torenspits van
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deze kerk bepaalt, samen met het Belfort en de SintSalvatorskathedraal, de skyline van Brugge. Met zijn
115,5 meter is dit de op één na hoogste bakstenen toren
ter wereld.
Begin augustus 2019 startten de werkzaamheden voor
de aanleg van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw. De
opening van het nieuwe gebouw is voorzien in het najaar
van 2021.
Het stadsbestuur wil de pleintjes in de binnenstad
mooier en gezelliger maken. Om die reden komt er
een pleintjesplan. Een eerste project is de omvorming
van het kruispunt aan de Mallebergstraat en
Philipstockstraat tot een gezellig pleintje met ruimte
voor een terras. Dit gebeurt door de verbinding van
de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat om
te vormen tot een voetpad. Zo ontstaat er nieuwe
ontmoetingsruimte en is er plaats om een boom te
planten.
Na vijf jaar renovatie is het Gruuthusemuseum aan de
Dijver – een vijftiende-eeuws stadspaleis met een nieuw
onthaalpaviljoen en heraangelegde kasseien aan het
Gruuthuseplein – sinds de lente van 2019 terug open. In
het museum reis je doorheen drie cruciale periodes van
de rijke Brugse geschiedenis.
In 2020 start de Sportdienst van de Stad met een
nieuw lessenaanbod ‘sport in je buurt’. Dit in zes
deelgemeentes, waaronder in de binnenstad. Er is een
aanbod van groepslessen voor volwassenen. Meer info
op www.brugge.be/sportinjebuurt.
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan ook plannen
vermeld om het aantal openbare toiletten in de stad uit
te breiden.

∙ Een buurtoppepper is een toelage die je krijgt als
ondersteuning om het leven en wonen in jouw omgeving
te versterken. Denk aan het buurtbibliotheekje dat
onlangs op het Sint-Annaplein verscheen.
∙ Begin januari stelde het Brugse stadsbestuur een
ontwerpteam aan voor ‘De Stadsrepubliek’. Dit team
kreeg de opdracht om een stedenbouwkundig deelplan
voor het stadskwartier Sint-Jakobs op te maken en
binnen de visie van De Stadsrepubliek een ontwerp uit
te tekenen voor de verbouwing van de Biekorfsite. Stad
Brugge voorziet een budget van bijna 9 miljoen euro
om van de Biekorf een bruisende hotspot te maken.
Bruggelingen konden op 2 februari mee nadenken en
brainstormen over de plannen tijdens een publieksdag.
De Stad wil in de verdere fases van dit project de buurt
blijven betrekken. Meer info op www.destadsrepubliek.be

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
Buurtinformatie
- Gemeenteafdeling, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2, 050 44 80 00,
bevolking@brugge.be.
- In de binnenstad vind je drie dienstencentra. In een
dienstencentrum kan je terecht voor een gezellige babbel
en tal van leuke activiteiten, maar je kan er ook gebruik
maken van een warme maaltijd of boodschappenhulp. In
de sfeervolle ontmoetingsruimte kun je genieten van een
tas koffie en een stuk taart aan een scherpe prijs.
- Lokaal Dienstencentrum De Balsemboom,
Ganzenstraat 33, 050 32 78 80,
debalsemboom@mintus.be.
- Lokaal Dienstencentrum Van Volden,
Joris Dumeryplein 1, 050 32 78 90, vanvolden@mintus.be.
- Lokaal Dienstcentrum ’t Reitje, Annuntiatenstraat 34,
050 32 60 95, reitje@mintus.be
- Wijkkantoor lokale politie, Kartuizerinnenstraat 4,
050 44 12 10,
pz.brugge.centrum.leiding@police.belgium.eu

Gemeenschapswachten
- Gemeenschapswachten Nand Kessels en
Sigrid Verbrugghe (Markt, West-Brugge en
Walburgakwartier), Bea Dombrecht (Onze-LieveVrouwekwartier en Station), Rik Claeys (Sint-Anna en
Langestraatkwartier), gemeenschapswacht@brugge.be,
050 32 34 97

DEZE WIJKAGENTEN HELPEN JE GRAAG
IN JOUW BUURT
CENTRUM MARKT
MIEKE DEKETELAERE
0471 43 51 10
Mieke.DEKETELAERE@police.belgium.eu

SINT-ANNA EN STUBBEKWARTIER
QUEENY VAN BROECK
0471 43 01 60
Queeny.VANBROECK@police.belgium.eu

CENTRUM WEST
PHILIP MALBRANCKE
0471 43 39 22
Philip.MALBRANCKE@police.belgium.eu

SINT-GILLIS
MONIKA DESMIDT
0471 43 52 76
Monika.DESMIDT@police.belgium.eu

ASTRIDPARK - LANGESTRAAT
ERIC REUSE
0471 43 40 84
Eric.REUSE@police.belgium.eu

SINT-WALBURGA EN WEYLER
MARTIJN VOLCKAERT
0471 43 19 76
Martijn.VOLCKAERT@police.belgium.eu

ONZE-LIEVE-VROUW
KOEN NEIRINCK
0471 43 31 80
Koen.NEIRINCK@police.belgium.eu

STATION EN KANAALEILAND
ANJA LAGA
0488 81 18 28
anja.laga@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 veertien (test)projecten. Ook in Brugge centrum
zijn er intussen vier Hoplr-netwerken:
- Ezelstraat – Sint-Gillis- en Burgkwartieren met
buurtcode J4G6Z
- Sint-Anna en Langestraatkwartieren met buurtcode
3S8F8
- West-Brugge en Steenstraatkwartieren met buurtcode
58VBD
- Onze-Lieve-Vrouwe- en Magdalenakwartieren met
buurtcode J8QTQ
Je kunt je makkelijk en gratis aanmelden. 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
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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

