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BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN
KOOLKERKE
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 bezocht Koolkerke op woensdag 3 april
in ontmoetingscentrum ’t Reigersnest.
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. Naast enkele interessante cijfers
en buurtweetjes ontdek je onder meer de meest voorkomende
vragen en suggesties (eerste helft van 2019) uit Koolkerke en de
mogelijke oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester

BUURTCIJFERS KOOLKERKE
3.319
Inwoners*
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Aantal brievenbussen*
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* = 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 Koolkerke. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Gevaarlijke verkeerssituaties
Inzetten op faciliteiten voor fietsers en voetgangers
∙ In het najaar van 2018 kreeg de Ronselarestraat een
nieuwe asfaltlaag. Omwonenden merkten op dat de
zijkanten niet goed waren afgewerkt en begonnen af
te brokkelen. Ondertussen heeft de bevoegde firma dit
hersteld.
∙ Een aantal klinkers in de Fortbekeweg zakten enkele
centimeters af. Dit was vooral voor fietsers een onveilige
situatie. De klinkers zijn ondertussen opnieuw verhoogd.
- Meer groen en bloemen
∙ Het sportpark aan de Vaartbekeweg ondergaat de
komende jaren een grondige facelift. Er komt een
nieuw speelplein op het grasplein ten noorden van het
huidige speelplein met avontuurlijke speeltoestellen
voor kinderen van alle leeftijden. Op de vrijgekomen
plek verschijnt er een bloementuin. Nieuwe wadi’s (dat
zijn ondiepe putten die het hemelwater opvangen en
laten infiltreren in de bodem) moeten voor een betere
waterhuishouding zorgen. Ten slotte komen er ook 37
nieuwe hoogstambomen.

- Los van de meldingen tijdens ‘buurt aan de beurt’, lichten
we graag enkele lopende en geplande projecten toe
∙ Volgende straten krijgen een opfrissing:
Gemeneweidestraat, Kasteeldreef en delen van de
Romboudswijk. In deze straten komt er onder meer
een gescheiden rioleringsstelsel en krijgt de rijweg een
nieuwe toplaag.
∙ Er komen nieuwe voetpaden voor het Kapelstuk. Ook de
rijweg krijgt een nieuwe asfaltlaag.
∙ Voor gebruikers van trage wegen komen er nieuwe
verbindingen vanaf de Scheurestraat naar de
Noorweegse Kaai.
∙ Aquafin plant om zijn collector (een grote rioolbuis
die het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie voert)
tussen de Brugse Steenweg en de Dudzeelse Steenweg
te optimaliseren.
∙ In 2020 start de sportdienst van de Stad met een
nieuw lessenaanbod ‘sport in je buurt’. Dit in zes
deelgemeentes, waaronder Koolkerke. Er is een aanbod
van groepslessen voor volwassenen.
Meer info op www.brugge.be/sportinjebuurt.

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
Buurtinformatie
- Gemeenteafdeling Koolkerke, Hoeve De Grendel,
Koolkerkse Steenweg 199, 050 33 37 12,
bevolking.de.grendel@brugge.be.
- Wijkkantoor lokale politie, Lodewijk Coiseaukaai 2,
050 47 28 05, pz.brugge.noord.wijk@police.belgium.eu.
- Dichtstbijzijnde dienstencentrum De Garve,
Pannebekestraat 33, 050 32 60 60, degarve@mintus.be.
In het dienstencentrum van De Garve kan je onder meer
terecht voor een maaltijd, allerlei culturele en creatieve
activiteiten of leuke bezigheden voor 80-plussers.

DEZE WIJKAGENTEN
HELPEN JE GRAAG
IN JOUW BUURT
KOOLKERKE ZUID
MARISSA DE BRUYCKER
marissa.debruycker@police.belgium.eu
0471 11 72 75

KOOLKERKE NOORD
MICK SCHOONBAERT
mick.schoonbaert@police.belgium.eu
0471 11 72 77

GEMEENSCHAPSWACHT
JOSÉE SAMYN
gemeenschapswacht@brugge.be
050 32 34 97

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. 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

