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BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN
ZEEBRUGGE
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 Zeebrugge op zaterdag
15 juni in het Gemeenschapshuis.
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 Zeebrugge en de
mogelijke oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester

BUURTCIJFERS ZEEBRUGGE
4.415
Inwoners*

774

Aantal private huishoudens**

774

0-19 jaar**

1.104
20-39 jaar**

1.279
40-59 jaar**

936

60-79 jaar**

251
80+**

3.842

Aantal brievenbussen*

20,21 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 Zeebrugge. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Veiligheid
∙ Een bewoner meldde de parkeerproblematiek aan
de hoek van de Vissersstraat met de Tijdokstraat.
De lokale politie voerde intussen een aantal
verkeerstechnische maatregelen in. Voortaan zijn de
haakse parkeerplaatsen gemakkelijker bereikbaar. Zo
is er ook minder risico op botsingen en schade.
- Faciliteiten voor zwakke weggebruikers
∙ Op voorstel van een bewoner vernieuwt de Stad de
toplaag van het pad aan site Knapen. De aangestelde
aannemer voert dit voorjaar nog deze taak uit.
∙ Een bewoner stelt voor om tussen de zee en de
zeedijk een verharding voor rolstoelgebruikers en
kinderwagens aan te leggen. Goed om te weten is dat
er ter hoogte van het sportstrand al een verhard pad
voor rolstoelgebruikers en kinderwagens aanwezig is.
In de wintermaanden ligt er een kort pad. In de zomer
wordt het pad verlengd zodat rolstoelgebruikers en
kinderwagens tot op het hard zand kunnen geraken. In
de winterperiode is het risico op stormschade groot,
daarom is het niet mogelijk om het pad in de volle lengte
te laten liggen.
- Netheid in Zeebrugge
∙ Een bewoner merkt op dat meeuwen voor overlast
kunnen zorgen wanneer de vuilniszakken buitenstaan.
Er zijn intussen vier ondergrondse restafvalcontainers
in de toeristische zones (Londenstraat, Brusselstraat,
Rederskaai en Tijdokstraat). Deze containers werken

met muntinworp (een euro per inworp). De prijszetting is
identiek aan de courante bruine huisvuilzak. Stad Brugge
koos voor een muntsysteem om de toegankelijkheid voor
toeristen laagdrempelig te houden. Deze containers
worden goed gebruikt: Afgelopen jaar registreerden we
meer dan 17.000 inworpen.
∙ Een bewoner klaagt over hondenpoep. Het gebruik van
hondenpoepzakjes (en zelfs het bij zich hebben ervan)
is verplicht voor wie met de hond op stap gaat. De lokale
politie kan inbreuken vaststellen en beboeten via een
GAS-boete.
- Nieuwe ontwikkelingen
∙ Meerdere bewoners vroegen om een update over de
Oude Vismijn. Er viel nog geen officiële beslissing
over dit dossier. Je kan de Oude Vismijn intussen wel
tijdelijk invullen tot maximaal 120 dagen. Alle wetgeving
rond het tijdelijk gebruik van dit pand lees je op www.
ruimtelijkeordening.be (Ga naar: Beleid – Wetgeving
– Uitvoeringsbesluiten – Vergunningen – ga naar het
besluit van 10 september 2010 ‘Besluit tot bepaling
van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen
omgevingsvergunning nodig is’).
∙ Een bewoner stelde voor om aan het Badengebouw
gratis wifi te installeren en dit komt er ook. Stad Brugge
kreeg een subsidie voor het project ‘Wifi4EU’. De Stad
bekijkt momenteel de mogelijkheden en schuift alvast
Zeebrugge als prioriteit naar voor.
- Los van de meldingen tijdens ‘buurt aan de beurt’, lichten
we graag andere lopende en geplande projecten toe:
∙ In de toekomst kan je gemakkelijker naar Zeebrugge
fietsen dankzij de fietssnelweg F31. Waar mogelijk is
de aanleg al gestart. Andere stukken, zoals de fietsbrug
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over de Kolvestraat, realiseren we in samenwerking
met de provincie West-Vlaanderen, Infrabel, de WestVlaamse Intercommunale (WVI) en het Agentschap
Wegen en Verkeer.
In 2020 start onze Sportdienst met een nieuw
lessenaanbod ‘sport in je buurt’ in zes deelgemeentes,
waaronder Zeebrugge. Er is een aanbod van drie
groepslessen per week voor volwassenen. Meer info vind
je op www.brugge.be/sportinjebuurt.
Daarnaast is er deze zomer voor de eerste keer een
omnisportkamp voor zeven- tot en met twaalfjarigen
in sporthal De Landdijk in Zeebrugge. Hier leren de
kinderen op een uitdagende manier kennis maken met
verschillende individuele sporten en groepssporten.
Meer info op www.fedes.be/sportkampen-stad-brugge.
Een doelstelling tijdens deze legislatuur is een goede
openbare vervoersontsluiting van en naar de noordelijke
deelgemeenten. Stad Brugge dringt aan bij de hogere
overheden om het haalbaarheidsonderzoek naar de
invoering van een lightrail of trambus af te ronden.
Deze verbindt de kusttramlijn met Brugge en zorgt
op die manier voor de ontsluiting van de noordelijke
deelgemeenten. Dit onderzoek kadert in de nieuwe
‘vervoersregio Brugge’. De Lijn reorganiseerde zich
onlangs in vijftien nieuwe ‘vervoerregio’s’ en er komt een
nieuw regionaal mobiliteitsplan.
Om de leefbaarheid van Zwankendamme te verzekeren
na de aanleg van nieuwe spoor- en haveninfrastructuur,
zijn er buffer- en recreatieve zones voorzien in
de omgeving. Tussen de nieuwe sporenbundel en
Zwankendamme is intussen een groene volumebuffer
aangelegd van negen meter hoog ten opzichte van de
sporen, met wandelpaden en een uitkijkpunt. Als de
volumebuffer zich wat ‘gezet’ heeft, brengt de Vlaamse

Landmaatschappij (VLM) de beplanting aan. De
nieuwe groene berm wordt een ontmoetingspunt met
zicht op Zwankendamme, Lissewege, de polder en de
sporen. Zowel de Stad Brugge als Infrabel verlenen
hun medewerking aan dit project. De timing van deze
werken is momenteel eind 2020. De berm is ondertussen
afgesloten, maar de mogelijkheden worden onderzocht
om de berm in tussentijd terug open te stellen.
∙ Er komt een nieuwe zeesluis in Zeebrugge. De Vlaamse
Regering heeft het besluit hiervoor definitief ‘vastgesteld’
en bevestigde de Visart-site als voorkeurslocatie.
Momenteel onderzoekt de Raad van State de bezwaarschriften ingediend door de Zeebruggenaars. Dit
onderzoek ging van start in december 2019 en kan tot
vijftien maanden duren. De komende jaren werkt de
Vlaamse overheid het project verder uit in samenspraak
met alle betrokken partijen. De investering bedraagt 1
miljard euro en moet voor economische groei en extra
jobs in de haven van Zeebrugge zorgen. We moeten als
Stad ten volle de bewoners en bedrijven ondersteunen
die onteigend worden en pleiten ook voor een correcte
vergoeding en begeleiding bij de zoektocht naar een
nieuwe woning of bedrijfslocatie. Er komen extra maatregelen voor wie blijft wonen in de nabijheid van de sluis.
∙ De site Knapen is het voormalige militair domein aan de
Baron de Maerelaan, de Kustlaan en de Veerbootstraat.
Deze site toveren we deze legislatuur om tot een
aantrekkelijk kustpark en nieuwe groene long voor
Zeebrugge. De zone biedt veel kansen om een mooie
publieke ruimte te ontwikkelen met plaats om te
tuinieren, een zwemvijver of een kinderboerderij. Wat we
zeker willen, is een vlotte verbinding tussen de Stranden de Stationswijk realiseren. Een eerste belangrijke
stap was de sanering van de gronden in opdracht van

∙

∙

∙

∙

Defensie. Binnenkort volgt een nieuwe bodemproef.
Als blijkt dat de grond niet langer vervuild is, volgt de
overdracht van de grond naar Stad Brugge. We zullen de
buurtbewoners actief betrekken bij de verdere uitwerking
van dit project.
De zone rond de Stella Mariskerk heeft nood aan een
herinrichting en een herprogrammering met meer
activiteiten voor jong en oud. Stad Brugge onderzoekt de
mogelijkheden om deze plek nieuw leven in te blazen. De
studie stelt onder meer voor om een ontspanningsplein
rond de Stella Mariskerk te maken. Een vernieuwde zone
rond de kerk moet het onveiligheidsgevoel wegnemen.
In het dossier van de kustverdediging en het kruispunt
op de Baron De Maerelaan lopen de aanpassingen
aan de nutsleidingen tot deze maand. De bouw van de
stormmuur start in september, op voorwaarde dat de
Stad een omgevingsvergunning verkrijgt. Eind 2019
diende de Stad deze aanvraag in.
De site van de Oude Vismijn vormt samen met haar
omgeving de strategische plek in de Oude Vissershaven.
Een kwalitatief project kan ervoor zorgen dat de Oude
Vissershaven levendiger en aantrekkelijker gemaakt
wordt. Om dit project mogelijk te maken, zal een
herbestemming via een Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(RUP) nodig zijn. Het plangebied van het RUP voor
de Vissershaven omvat zo’n 35 hectare van de Oude
Vissershaven tot het westelijk deel van Zeebrugge Dorp.
Het stadsbestuur nam eind 2019 de beslissing om het
‘voorontwerp RUP’ aan te passen naar een ‘ontwerp
RUP’. Wanneer dit rond is, kan de gemeenteraad dit
‘voorlopig vaststellen’. Na de voorlopige vaststelling volgt
een openbaar onderzoek.
Een proper strand met gezonde lucht: Dat was de
boodschap in Zeebrugge afgelopen zomer. Stad Brugge

koppelde daar verschillende acties aan vast, zoals de
afbakening van een stukje rookvrij strand. Niemand
mocht dat stuk strand rond het Badengebouw, het
sportstrand en de strandbibliotheek betreden met een
sigaret. Jobstudenten en de gemeenschapswachten
hielden een oogje in het zeil. Verhoogde peukentegels
aan de ingang van het strand gaven de rokers geen
excuus om met een sigaret het strand op te gaan.
Rokende strandgangers buiten de rookvrije zone kregen
een strandasbak of een peukenbuidel. We herhalen dit
initiatief deze zomer.
∙ De havenbus brengt werknemers tot bij het havenbedrijf
waar ze werken. Er is vervoer mogelijk vanuit het
centrum van Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist
of Oostende. Het gebruik van de bus staat open voor
iedereen die in de haven van Zeebrugge werkt. Zowel
werkgevers (via de website) als werknemers (via een
app) kunnen de havenbus reserveren. Apzi, de vereniging
van de havenondernemingen in Zeebrugge, coördineert
de havenbus en probeert zo een antwoord te bieden op
het beperkte openbaarvervoersaanbod in de haven. Stad
Brugge engageert zich om deze legislatuur de havenbus
extra te promoten.
∙ Ook de komende jaren is het de bedoeling om in
Zeebrugge werk te maken van een aantal punten uit het
beleidsprogramma 2019-2024:
- De haven moet zich verder kunnen ontwikkelen met
aandacht voor de leefbaarheid van de woonkernen in
Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme en Dudzele.
- Stad Brugge dringt aan bij de Vlaamse overheid op de
ondertunneling van de Expresweg (N31) in Lissewege
en de realisatie van de Nx. Deze baan moet een
nieuwe verbinding vormen tussen de N31 (Expresweg)
en de N350 (Alfred Ronsestraat) voor het doorgaand

verkeer en het havenverkeer.
- We onderzoeken de mogelijkheid om op het strand
van Zeebrugge op de vloedlijn een getijdenbad te
bouwen, waarin kinderen en volwassenen onder
redderstoezicht veilig kunnen zwemmen en spelen in
zeewater.
- De uitbouw van een zorgstrand in Zeebrugge wordt
onderzocht.
- We zetten in op de maximale uitvoering van de
revitaliseringsstudie Zeebrugge (alle info op www.
detoekomstvanzeebrugge.be).
- We onderzoeken de mogelijke samenwerking tussen
Mintus en Seamen Centre met het oog op het blijvend
waarborgen van de dienstverlening aan zeelui in
Zeebrugge.
- Samen met het havenbestuur zoeken we naar
voldoende accommodatie voor de vrachtwagens
die nu – vooral in de weekends - op de Baron
Demaerelaan, Isabellalaan en Pathoekeweg staan
geparkeerd.
- We onderzoeken hoe we de Transportzone veiliger
kunnen herinrichten.
- Het havenbestuur investeert mee in de
camerabeveiliging van de haven.
- We zetten alles op alles om onze haven op alle
mogelijke domeinen Brexitproof te maken.
- Stad Brugge ondersteunt de haven in haar streven
naar meer duurzaamheid. Zo investeert de
Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ) mee in
de windmolens in het havengebied. We stimuleren
schepen in de haven om hun uitstoot te beperken, dat
doen we onder meer door LNG als brandstof sterk
te promoten. In het kader van de energietransitie
neemt de MBZ ook het voortouw in het onderzoek

naar het gebruik van walstroom. Dankzij walstroom
kunnen schepen in de haven gebruikmaken van de
elektriciteitsaansluitingen aan land en hoeven ze hun
vervuilende dieselmotoren niet te laten draaien. Een
andere piste is het onderzoek naar het gebruik van
waterstof in de haven.
- De nieuwe cruiseterminal is essentieel voor het
cruisetoerisme in Zeebrugge. Het is de bedoeling
dat Zeebrugge evolueert van een cruisehaven voor
dagjestoeristen (een zogenaamde transithaven)
naar een vertrek- en aankomsthaven waarbij
toeristen meerdere dagen in onze stad verblijven
(een zogenaamde turnaroundhaven). Met rederijen
maken we afspraken om het aantal aanlopen meer te
spreiden. We behouden het model om cruisetoeristen
over meerdere steden en gemeenten te spreiden. De
haven en de Stad Brugge rollen samen een duurzaam
cruisebeleid uit en voeren de gemaakte afspraken uit.

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
Buurtinformatie
- Gemeenteafdeling Zeebrugge, Gemeenschapshuis,
Marktplein 12, 050 79 99 30,
bevolking.zeebrugge@brugge.be
- Dienstencentrum d’Oude Stoasie vind je in het
stationsgebouw van Zeebrugge Dorp. Ga gerust
langs voor uitleg over de dienstverlening en het
activiteitenaanbod. Wil je als vrijwilliger meewerken of
heb je leuke ideeën om er activiteiten te organiseren?
Mail naar de centrumverantwoordelijke via
oude.stoasie@mintus.be. Er is ook een buurtwerker
actief: Hilde Ballegeer, 050 32 63 45,
hildeke.ballegeer@mintus.be
- Zeebrugge heeft ook een viertal buurtambassadeurs
die op een laagdrempelige manier de eenzaamheid en
armoede in de wijken willen tegengaan. Het gaat om:
• Patrick D’Hondt voor Zeebrugge Dorp,
0476 31 12 88, 050 54 70 75
• Eddy Pardo voor de Visserswijk, 0497 45 86 28
• Johan Mistiaen voor de Strandwijk, 0479 89 36 23
• Anita Truyaert voor de Stationswijk, 0498 35 56 45,
050 55 02 71
Wil je meer info of heb je zelf interesse? Neem gerust
contact op met Kimberly Pardo van d’Oude Stoasie,
kimberly.pardo@mintus.be, 050 32 63 41
- Wijkkantoor lokale politie: Marktplein 12, 050 47 29 35,
regio-noord@police.belgium.eu
Gemeenschapswacht
- Gemeenschapswacht Georges De Lissnyder,
gemeenschapswacht@brugge.be, 050 32 34 97

DEZE WIJKAGENTEN
HELPEN JE GRAAG
IN JOUW BUURT
DANNY PARMENTIER
VOOR ZEEBRUGGE DORP
0471 56 85 66
danny.parmentier@police.belgium.eu

CHELSEA GZOM
VOOR DE STRANDWIJK
0471 11 72 78
chelsea.gzom@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’, 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 Zeebrugge is er intussen
een Hoplr-netwerk met als buurtcode 26E3F.
Je kunt je makkelijk en gratis aanmelden via de buurtcode.
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

