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BESTE BRUGGELING
EN INWONER VAN
ZWANKENDAMME
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 Zwankendamme op woensdag 15 mei in
zaal Centrum.
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 Zwankendamme en de mogelijke
oplossingen.

Dirk De fauw
Burgemeester

BUURTCIJFERS ZWANKENDAMME
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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 Zwankendamme. In deze folder stellen we de
resultaten graag kort voor.
- Netheid
∙ De dienst Openbaar Domein snoeide na melding
van een buurtbewoner het bosje ter hoogte van de
Lisseweegse Steenweg 21.
∙ Een bewoner had een opmerking over de vele planten
die groeien langs bermen en grachten. De dienst
Openbaar Domein houdt zich aan het zogenoemde
bermbesluit. Dat betekent dat we de bermen slechts
twee keer per jaar maaien: Een eerste keer na 15 juni
en een tweede keer na 15 september. We doen dit om
de biodiversiteit te beschermen.
∙ De dienst Openbaar Domein ontving een melding over
het slordig ogend grasveldje aan de parking achter
de garages van de Doornweg. De dienst beheert nu dit
grasveldje en zorgt ervoor dat alles er opnieuw netjes
bij ligt.
∙ Een bewoner signaleert onduidelijkheden over de
werkzaamheden en het onderhoud van de volkstuintjes
langs de Lisseweegse Steenweg in Zwankendamme.
Dit voorjaar bouwt Stad Brugge een tuinhuis
met geïntegreerd composttoilet, een terras, een
regenwaterput van 10.000 liter en een bijenhal. De Stad
heeft deze werken besproken met de verantwoordelijke
van de buurttuin.
- Wegeninfrastructuur
∙ De Lisseweegse Steenweg heeft volgens meerdere
bewoners een grondige opfrissing nodig. De
heraanleg van de Lisseweegse Steenweg (gedeelte
tussen Lisseweegs Vaartje en Wulfsberge) staat op de

planning voor 2021. De werken starten na de bouw van
de nieuwe verkaveling in de Gaarlemstraat.
- Verkeersveiligheid
∙ Een bewoner meldde dat automobilisten het niet
altijd nauw nemen met de zone 30 in de dorpskern
van Zwankendamme. De dienst Mobiliteit en de lokale
politie hebben de voorbij drie jaar heel wat gegevens
verzameld. Hieruit blijkt dat enkel de Lisseweegse
Steenweg nog een probleem vormt. In eerste instantie
onderzoeken we dit verder via meettoestellen en
plaatsen we een sensibiliseringsbord. Als dit geen
positief effect heeft op het rijgedrag, volgen gerichte
snelheidscontroles.
∙ Buurtbewoners meldden een sluiprouteproblematiek
van vrachtwagens en wagens die doorrijden tot
in de woonwijken en kernen van Lissewege en
Zwankendamme. De mobiliteitscel van de Stad nam het
initiatief om de bestaande routes voor vrachtwagens te
analyseren en verbeterpunten voor te stellen. Er kwam
een afbakening van een vrachtroutenetwerk om zo
te bekijken hoe vrachtwagens zo snel mogelijk geleid
kunnen worden naar het hoofdwegennet (richting
Expresweg (N31), Koninklijke Baan (N34) en de
autosnelweg tussen Brugge en Knokke- Heist (A11)).
Uit de analyse blijkt dat het netwerk nog niet sluitend
is. Er werd in september 2018 een zonaal aanvullend
reglement vrachtroutenetwerk goedgekeurd en
bijkomende borden zijn geplaatst. Doel is om op de
Gijzeleweg, de Ter Doeststraat en het Lisseweegs
Vaartje het – beperkt aanwezige – sluipverkeer verder
te ontmoedigen zodat de voorkeursroute via de
Expresweg (N31) aan belang wint.

- Meer groen en bloemen
∙ Er werd een zitbank gevraagd ter hoogte van de grote
waterpoel (in het midden van het wandel- en fietspad
Zwankendamme - Lissewege). Wandelaars kunnen
hier even pauzeren. De dienst Openbaar Domein kocht
een picknicktafel aan en plaatste die in de zomer.
∙ Veel bewoners zijn het idee van een hondenloopweide
genegen. Aan de overzijde van de Lisseweegse
Steenweg start binnenkort een project om rondom het
dorp Zwankendamme een bufferzone aan te leggen.
Hiervoor is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
aan zet, met medewerking van de Stad Brugge. De
dienst Openbaar Domein gaf de suggestie van een
hondenloopweide door aan de VLM die dit voorstel
nu zal afwegen. Buurtbewoners ontvangen in de loop
van dit jaar bijkomende info over de voortgang van dit
project.
- 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 over de Kolvestraat, realiseren we in
samenwerking met de provincie West-Vlaanderen,
Infrabel, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en
het Agentschap Wegen en Verkeer.
∙ Aan het Lisseweegs Vaartje startte Stad Brugge
een snelheidsprocedure op. We besloten daarna om
enkelzijdige wegversmallingen met een fietsdoorsteek
te voorzien om overdreven snelheid en sluipverkeer
te ontmoedigen. Bovendien verhogen we zo de
bereikbaarheid van de woningen en het fietscomfort.
Er zijn sinds kort vier nieuwe wegversmallingen: als
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∙

∙

∙

je Lissewege en Zwankendamme nadert, als je het
woonlint aan het kruispunt Beukemarestraat komende
van Lissewege nadert en ten slotte aan het woonlint
aan het kruispunt Beukemarestraat als je komt van
Zwankendamme.
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 Strand- en 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.
∙ Ook de komende jaren is het de bedoeling om in
Zwankendamme 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 bij de Vlaamse overheid aan op
de ondertunneling van de N31 in Lissewege en de
realisatie van een nieuwe weg met werktitel NX
voor het doorgaand verkeer in Zeebrugge.

DIENSTVERLENINGSLOCATIES
Buurtinformatie
Voor alle dienstverleningsvragen ben je welkom in de
gemeenteafdelingen van:
- Lissewege, Oude Pastoriestraat 5, 050 54 40 03
bevolking.lissewege@brugge.be.
- Zeebrugge, Gemeenschapshuis, Marktplein 12,
050 79 99 30, bevolking.zeebrugge@brugge.be
- Wijkkantoor lokale politie: Lodewijk Coiseaukaai 2,
050 47 28 05, pz.brugge.noord.leiding@police.belgium.eu.
Gemeenschapswacht
- Georges De Lissnyder
050 32 34 97
gemeenschapswacht@brugge.be

DEZE WIJKAGENTE
HELPT JE GRAAG
IN JOUW BUURT
ANOUCHKA GOETHALS
anouchka.goethals@police.belgium.eu
0471 56 85 70

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.
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

