BUURT
AAN DE
BEURT

DE RESULTATEN

s
l
e
i
h
c
i
Sint-M

BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN
SINT-MICHIELS
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 twee keer langs in Sint-Michiels:
- Op zondag 7 april in de Vives hogeschool voor de inwoners van SintMichiels West;
- Op zaterdag 11 mei in de basisschool Sint-Michiels afdeling B voor
de inwoners van Sint-Michiels Oost.
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 Sint-Michiels en de mogelijke oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester

BUURTCIJFERS SINT-MICHIELS
12.136
Inwoners*

5.214
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0-19 jaar**

2.639
20-39 jaar**

3.169
40-59 jaar**

2.841
60-79 jaar**

1.163
80+**

6.439

Aantal brievenbussen*

11,31 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 Sint-Michiels. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Overdreven snelheid, parkeerproblemen en
geluidsoverlast
∙ Buurtbewoners meldden dat er niet voldoende
parkeerplaatsen zijn op het gemeenteplein. Het aantal
voor de politie voorbehouden parkeerplaatsen werd dan
ook verminderd.
∙ Het stadsbestuur kreeg opmerkingen over
de verkeersleefbaarheid in de omgeving van
woonzorgcentrum Ten Boomgaarde dat recent werd
gemoderniseerd en uitgebreid met serviceflats
en een dienstencentrum. Stad Brugge deed een
mobiliteitsonderzoek dat zich toespitste op drie thema’s:
snelheid, parkeerdruk en tijdstippen van leveringen:
- De politie onderzocht de snelheid en stelde geen
structureel probleem vast. Verdere opvolging lijkt
voorlopig niet noodzakelijk.
- Onderzoek wees uit dat de parkeerdruk hoog is,
maar niet problematisch. Toch kwamen er enkele acties
om de parkeerdruk te verlagen: de grasberm in Ter Beke
ter hoogte van de huisnummers 12 en 14 is intussen
verhard om meer plaatsen te creëren. Tegelijkertijd
is het voetpad ter hoogte van het woonzorgcentrum
vernieuwd. Mintus motiveert zijn personeelsleden om
de ondergrondse parking te gebruiken en moedigt
bezoekers aan om de parkeerpocket in Ten Boomgaarde
en de parking van het woonzorgcentrum te gebruiken.
Een parkeerpocket is een randparking die ervoor zorgt
dat niemand met de wagen in het domein moet zijn.
- De meldingen over zeer vroege en zeer late
leveringen bleken deels terecht. Mintus maakte in de

zomer van 2019 afspraken met de betrokken leveranciers
zodat de leveringen (met uitzondering van de leveringen
door de bakker) nu tijdens de kantooruren gebeuren.
∙ We kregen verschillende vragen in functie van het
nieuwe complex in de Xaverianenstraat. Midden 2019
viel de beslissing om de Xaverianenstraat te knippen.
Een knip is een plaats waar gemotoriseerd vervoer niet
door mag.
De knip gebeurt op 1 september 2020 en krijgt een
proefperiode van zes maanden. Daarna volgt een
evaluatie. De parking in het nieuwe complex is elke dag
open. Momenteel is een heraanleg van de omliggende
straten niet voorzien.
- Gevaarlijke verkeerssituaties
Inzetten op faciliteiten voor fietsers en voetgangers
∙ Buurtbewoners maakten melding van de gevaarlijke
situatie aan de rotonde aan het begin van de
Casenbrootlaan. Het stadsbestuur is zich bewust van
de gevaarlijke situatie. De bevoegde diensten polsten in
januari 2020 via een rondvraag naar het draagvlak om
al dan niet een knip te voorzien in deze laan en om de
rotonde al dan niet te vervangen door een kruispunt met
verkeerslichten.
∙ We ontvingen meldingen over de slechte staat
en gebrekkige verlichting van het fietspad aan
de Kerkebeek. In 2020 werken experts van het
stedenbouwkundige ontwerpbureau MAAT Ontwerpers
en de experten van Antea Group in opdracht van de
stad aan een toekomstvisie voor de beek en het pad.
Eerst en vooral is het de bedoeling om te zoeken
naar een mooie en kwalitatieve inrichting van de
beek en de omgeving, maar er is meer. De Kerkebeek
en het Kerkbeekpad liggen strategisch tussen het

stadscentrum en het buitengebied. Daarom moet het
plan ook aandacht hebben voor mobiliteit, water en
ecologie, woonkwaliteit en verbindingsvoorzieningen.
Omwonenden worden betrokken bij de studie en het
daaruit voortvloeiende ontwerp.
∙ Er wordt gezocht naar een alternatief tracé voor
fietsers aan de achterzijde van de woningen van de
Vaartdijkstraat en de Sint-Michielsestraat. Dit kan voor
de fietsers van Sint-Michiels naar Assebroek een veilig
alternatief zijn.
- Lokale economie
∙ De Stad investeert in kwalitatieve ruimte voor sport en
recreatie in Sint-Michiels. In de loop van 2020 opent
in de Xaverianenstraat een nieuw wijkcentrum met
diverse functies (sport, bibliotheek, polyvalente ruimte,
repetitielokalen, cafetaria ...) De bouw daarvan is volop
bezig.
∙ Daarnaast nam het stadsbestuur in het beleidsprogramma 2019-2024 de volgende doelstelling op:
We onderzoeken en realiseren indien mogelijk een
groene sport- en recreatiesite op de gronden van
het vroegere rangeerstation aan de Vaartdijkstraat
in Sint-Michiels. Het is de bedoeling om dit
gebied, dat momenteel ingesloten ligt tussen de
spoorwegbeddingen, toegankelijk te maken voor
zwakke weggebruikers vanuit de Spoorwegstraat. Het
buitengebied, dat grenst aan het Lappersfortbos, kan
een mooie recreatieve meerwaarde bieden voor de
inwoners van Sint-Michiels.
∙ Veel inwoners van Sint-Michiels maken zich zorgen over
het verdwijnen van supermarkten en andere winkels.
Dit is een kwestie van vraag en aanbod. De ketens
houden zelf een marktonderzoek om te bekijken wat

de omgeving graag wil. Stad Brugge kan hier op dit
ogenblik niet op inspelen aangezien het over de private
markt gaat.
∙ De dekenij en de kerkfabriek hebben aangekondigd
vier van de vijf huidige kerkgebouwen van de hand
te doen. Het gaat om de kerken van Sint-Godelieve,
Sint-Willibrord, Sint-Baafs en Sint-Michiels. De
parochie wil een volledig nieuw kerkgebouw bouwen.
Verschillende burgers vroegen om een herbestemming
en multifunctionele invulling van de vier kerkgebouwen.
De ontwijding van de kerken gebeurt de komende
maanden en jaren in verschillende fases. Hierna kan de
kerkfabriek, die eigenaar is van de gebouwen, overgaan
tot een eventuele verkoop.
- Meer groen en bloemen
∙ Hondenliefhebbers kunnen binnenkort hun
hond in Beisbroek laten ravotten op de nieuwe
hondenloopweide.
∙ We ontvingen de vraag om meer speel- en
sporttoestellen te voorzien op het graspleintje in
de Dorotheastraat. Enkele jaren geleden hebben
de diensten Openbaar Domein en Jeugd een
inspraakmoment georganiseerd om het pleintje in
deze straat op te frissen met een zithoek en een
pannavoetbalveldje. Het draagvlak bleek te klein om
het idee te realiseren. Ook in de Vlierstraat is er een
speelpleintje.
∙ Boomverjonging- en aanplant:
- Nachtegalendreef en Wittemereldreef: De
sierkersen en de berken verdwijnen door hun slechte
gezondheidstoestand en de dienst Openbaar Domein
plant 51 nieuwe bomen (sierkers en zwepenboom) aan.

- Vogelzangdreef: De dienst Openbaar Domein
neemt enkele straatbomen weg in het kader van
boomverjonging en plant in de gazonstroken nieuwe
straatbomen (esdoorns) aan.
- Wittemolenstraat en de Graaf Pierre de Brieylaan:
In de Wittemolenstraat worden twee bomen verwijderd
en tien nieuwe bomen aangeplant. In de Graaf Pierre
de Brieylaan plant de dienst Openbaar Domein negen
nieuwe bomen aan.
- In de Sint-Godelievelaan en ’t Kloosterhof verdwijnen
enkele bomen, maar komen er zestien nieuwe bij in
kader van boomverjonging.
- Los van de meldingen tijdens ‘buurt aan de beurt’, lichten
we graag andere lopende en geplande projecten toe:
∙ Pre-triënnale Brugge 2020: PLATFORM
Deze zomer bereiden we ons voor op Triënnale Brugge
2021 met een nieuwe pre-triënnale. Negen weken lang
settelen we ons in Sint-Michiels met een gloednieuw
paviljoen, ontworpen door studenten van Howest, waarin
we wekelijks een vrij PLATFORM geven aan Brugse
ontwerpers. Een brede waaier aan gasten zetten de
toon, lichten een tip van de sluier en doen ons verlangen
naar meer.
Wanneer? Vanaf 3 juli tot 6 september 2020.
Waar? Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels.
Meer info? www.triennalebrugge.be| @triennalebrugge.
∙ Eind 2014 startte de Vlaamse Waterweg het project
Stadsvaart, de studie naar de modernisering
van de waterweg in de omgeving van Brugge. De
Steenbruggebrug is onderdeel van dit project.
Het voorontwerp van de Steenbruggebrug is sinds
oktober 2019 klaar. Tussen Brugge en Oostkamp komt
een hoge, vaste liggerbrug. Fietsers en voetgangers

krijgen een vlakke, beweegbare draaibrug om makkelijk
en veilig het kanaal te kruisen. Voor een behouden
vaart voor schepen wordt de bocht in het kanaal GentOostende recht gemaakt.
Een definitief ontwerp zal in 2020 klaar zijn. Wanneer het
ontwerp vastligt, de nodige procedures rond zijn en er
een aannemer is aangesteld, kunnen de werken op het
terrein starten.
∙ De Brugse skaters krijgen eindelijk een
indoorskatepark. Dit najaar opent het nieuwe park op
Grasdreef 5.
∙ In november 2019 startten de voorbereidende
nutswerken voor de plaatsing van geluidsschermen
langs de N31 Expresweg. Deze voorbereidende werken
duren ongeveer zes maanden. Het Agentschap Wegen en
Verkeer voorziet geluidsschermen aan weerszijden van
de N31 tussen de Legeweg en de Koningin Astridlaan.
Daarnaast komt er nog een stuk geluidsscherm aan de
westkant van de N31 ten zuiden van de al geplaatste
geluidsschermen aan de Tillegembrug.
∙ Het Agentschap Wegen en Verkeer plant om de
Spoorwegstraat opnieuw aan te leggen tussen de Kiss&-Ridezone aan de achterkant van het station en de inrit
van Campus Ter Groene Poorte.

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
Buurtinformatie
- Gemeenteafdeling Sint-Michiels.
Rijselstraat 98, 050 72 70 20,
bevolking.sint-michiels@brugge.be
- Lokaal dienstencentrum Ten Boomgaarde, Ter Beke 27,
050 32 78 40. Hier kun je terecht voor een warme maaltijd,
vervoersdiensten, boodschappendiensten, maar ook voor
allerlei ontspannende groepsactiviteiten
- Wijkkantoor lokale politie: Rijselstraat 98, 050 47 28 45,
pz.brugge.west.leiding@police.belgium.eu
Gemeenschapswacht
- Gemeenschapswacht: Nathalie Vermeulen,
gemeenschapswacht@brugge.be, 050 32 34 97

DEZE WIJKAGENTEN
HELPEN JE GRAAG
IN JOUW BUURT
PASCALE ACKE (STOKVELDE)
0471 13 72 50
pascale.acke@police.belgium.eu

RIK DEBLAUWE (KERKEBEEK)
0471 13 75 33
rik.deblauwe@police.belgium.eu

JONATHAN DEJONCKHEERE
(TILLEGEM & VOGELZANG)
0471 13 81 46
jonathan.dejonckheere@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 SintMichiels zijn er intussen twee Hoplr-netwerken:
- Sint-Michiels Oost (grens Koning-Albert I-Laan en
gedeelte van Sint-Michiels ten oosten hiervan) met als
buurtcode Y7E68
- Sint-Michiels West (grens Koning-Albert I-Laan en
gedeelte van Sint-Michiels ten westen hiervan) met als
buurtcode LUPYC
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

