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BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN
CHRISTUS-KONING

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 langs in Christus-Koning op woensdag 12 juni in
basisschool Sint-Lodewijkscollege in de Gerard Davidstraat.
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 Christus-Koning en de mogelijke oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester

BUURTCIJFERS CHRISTUS-KONING
4.592
Inwoners*
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Aantal gezinnen**

814
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352
80+**

3100

Aantal brievenbussen*

1,03 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 Christus-Koning. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Overdreven snelheid, parkeerproblemen en
geluidsoverlast
∙ Een onderzoek met ANPR-camera’s, dit zijn camera’s
die in staat zijn om nummerplaten te herkennen, moet
het sluipverkeer in kaart brengen in de Leopold I-Laan.
Na het onderzoek is het de bedoeling om de gepaste
maatregelen in te voeren.
∙ We ontvingen de vraag naar een betere afstelling van
de verkeerslichten aan de Scheepsdalebrug met het
kruispunt van de binnenring (R30). Dit moet ervoor
zorgen dat auto’s die van de brug komen niet rechts
kunnen afslaan naar de Sint-Pieterskaai op het moment
dat de fietsers de brug oversteken en rechtdoor
rijden. Ondertussen is een verkeersveiligheidsanalyse
opgemaakt en is een aangepast plan voor de lichten in
opmaak. Ook voor de verkeerslichten aan de Bloedput
ontvingen we een gelijkaardige vraag. Bedoeling hier
is dat fietsers niet nodeloos moeten wachten terwijl
er geen auto’s voorbijrijden. Voor de Bloedput werden
intussen extra verkeersveiligheidsaccenten doorgevoerd
in het lichtenplan. Door de knip van de Guido Gezellelaan
kon de groentijd van dit ‘kruispunttak’ gegeven worden
aan enerzijds de linksafbeweging voor auto’s komend
uit de Bevrijdingslaan en anderzijds de oversteek van de
Hoefijzerlaan voor fietsers en voetgangers.
∙ Een bewoner vroeg of de voetpaden aan de Canadabrug
aan beide zijden minstens vijftien centimeter smaller
kunnen, zodat de rijbaan minstens 30 centimeter
breder wordt. Een aanpassing van het profiel van de

Canadabrug is echter niet mogelijk omdat de brug een
beschermd monument is.
- Gevaarlijke verkeerssituaties
Inzetten op faciliteiten voor fietsers en voetgangers
∙ 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.
- Meer groen en bloemen
∙ Omdat het amper gebruikt wordt, besloot de dienst
Openbaar Domein om het petanqueveldje aan de
Komvest te verwijderen. We ontvingen wel de vraag
om in de omgeving van het Sincfalpark een nieuw
petanqueveldje aan te leggen. De dienst Openbaar
Domein verwerkt momenteel de resultaten van een
rondvraag hierover en legt dit binnenkort voor aan
het Schepencollege. Indien blijkt dat er voldoende
voorstanders zijn, komt er een nieuw veldje in de
Calvariebergstraat ter hoogte van de inkom naar het
Sincfalpark. We brengen de buurtbewoners hiervan tijdig
op de hoogte via een bewonersbrief.
- Los van de meldingen tijdens ‘buurt aan de beurt’,
lichten we graag enkele andere lopende en geplande
projecten toe:
∙ Het buurtcomité ‘Kristus Koning’ organiseert allerlei
activiteiten in de buurt. Afgelopen zomer baatte het
buurtcomité met de hulp van studenten een pop-upbar
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‘Bar Visart’ uit in het Graaf Visartpark. Het buurtcomité
organiseerde ook vijftien laagdrempelige activiteiten
zoals een picknick, barbecue, workshop, knutselen,
petanque, dansavond, wandelingen, boekenbar ... Veel
activiteiten vinden plaats in het Graaf Visartpark dat
hierdoor nog meer uitgroeit tot een ontmoetingsplek
voor jong en oud. Dit park vierde einde 2019 haar
negentigste verjaardag.
Stad Brugge onderzoekt de mogelijkheid om een
permanente kiosk in het Graaf Visartpark te plaatsen.
Aan de kiosk kunnen bezoekers drankjes en kleine
versnaperingen aankopen. Op die manier krijgt dit mooie
park er meteen een extra troef bij.
Stad Brugge investeerde in de aankoop van driehonderd
stoelen om in de parken te plaatsen. Ook in het Graaf
Visartpark verschenen de kleurrijke stoelen. Zo maken
we onze parken aantrekkelijk voor iedereen die graag in
de natuur vertoeft.
Voor het Graaf Visartpark onderzoekt de Stad om ter
hoogte van het wandel- en fietspad een openbaar toilet
in te richten.
Het Werfplein ondergaat dit jaar een heuse metamorfose.
Er komt meer ruimte voor spel en ontmoeting. De
kinderen kunnen zich uitleven op nieuwe speeltoestellen
en hun (groot)ouders en de buurtbewoners krijgen
voldoende zitgelegenheid in het park om rustig te
ontspannen. Ook komt er een grote picknicktafel bij,
ideaal voor buurtfeesten. De ontwerpers hielden rekening
met de nodige ruimte voor de ‘Kattefeesten’. De huidige
petanquevelden blijven behouden.
In september 2019 vroeg het stadsbestuur de inbreng
van de bewoners en handelaars om inzicht te krijgen
op de mobiliteitsproblemen in de buurt. Op basis

hiervan maakt de stad voor heel Christus-Koning een
wijkmobiliteitsplan op. In februari stelden we een
eerste deel van dat plan voor tijdens een infomarkt.
Daarna volgden twee workshops, waarin zowel het
stadsbestuur als de betrokkenen actief meedachten over
de heraanleg van de Koning Leopold I-Laan en de Karel
de Stoutelaan.
Meer info op www.brugge.be/inspraakbruggecentrum.

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
Buurtinformatie
- Gemeenteafdeling Christus-Koning,
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2,
050 44 80 00, bevolking@brugge.be.
- Dienstencentrum ’t Werftje,
Werfstraat 88, 050 32 50 60,
werftje@mintus.be. In dit dienstencentrum
kan je onder meer terecht voor een maaltijd,
allerlei culturele en creatieve activiteiten of
leuke bezigheden voor 80-plussers.
- Wijkkantoor lokale politie,
Kartuizerinnenstraat 4, 050 44 12 10,
pz.brugge.centrum.leiding@police.belgium.eu.
Gemeenschapswacht
- Natascha Buysse
050 32 34 97
gemeenschapswacht@brugge.be

DEZE WIJKAGENTEN HELPEN
JE GRAAG IN JOUW BUURT
SINT-ANNA EN STUBBEKWARTIER
QUEENY VAN BROECK
0471 43 01 60
Queeny.VANBROECK@police.belgium.eu

CHRISTUS-KONING
ROGER SCHUTZ
0471 43 20 19
Roger.SCHUTZ@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 op ChristusKoning is er een netwerk. Je kunt je makkelijk en gratis
aanmelden via de buurtcode C6UGW. 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
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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

