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Voorwoord
2013 was het eerste werkjaar van de nieuwe legislatuur, een jaar waarin nieuwe werkwijzen
en afspraken werden ingevoerd en waarbij nieuwe plannen werden gemaakt voor de toekomst
van de Stad Brugge, conform de beleidsnota die de bestuursploeg opmaakte. Hoewel de financiën van Brugge tot de gezondste van Vlaanderen horen, werd de druk van de financiële crisis
meer voelbaar in onze lokale financiën. Daarenboven werken alle steden en gemeenten met een
nieuwe methode van budgetteren en plannen, de Beheers- en Beleidscyclus. De combinatie van
factoren legde een druk op de administratie. Maar Brugge zou Brugge niet zijn als daar niet
passend op gereageerd zou zijn.
Een sluitend meerjarenplan werd nog voor het jaar om was aan de gemeenteraad voorgelegd.
Daarin heel frisse ideeën, zoals de bouw van een studentenhuis en van een bijkomende polyvalente zaal voor sport en fuiven. Het bestuur koos ervoor om pensioneringen in regel niet meer te
vervangen. Een uitdaging die veel creativiteit, flexibiliteit en bijsturingen in aanpak en structuren
zal vergen.
De Stad Brugge en alle medewerkers gaven het beste van zichzelf en dat bleef niet onopgemerkt. Het aantal klachten bij de Ombudsdienst en de dienst Leefmilieu daalde. Uniek was ook
dat Brugge als eerste stad in België van start ging met een armoedetoets, een beleidsondersteunend instrument waarmee de Stad en het OCMW hun beslissingen kunnen toetsen op hun
impact op mensen in armoede.
2013 was ook het jaar van enkele grote infrastructuurprojecten. Het nieuwe Politiehuis in de
Lodewijk Coiseaukaai werd in gebruik genomen, de eerste spade ging de grond in voor de aanleg van de balkonrotonde en er werd naarstig begonnen aan de bouw van een brug over de
Expresweg ter hoogte van de Chartreuseweg.
Het paviljoen van Toyo Ito werd zorgvuldig ontmanteld en beschermd weggeborgen. Er was de
eerste Urban Trail, een uniek loopevenement dat de joggers over een afstand van 10 km langs
en door tal van belangrijke Brugse gebouwen (zoals bv. het Concertgebouw en het Stadhuis)
stuurde. Koning Filip en koningin Mathilde deden hun blijde intrede in Brugge. De ongebreidelde
vraag naar de pins gaf aan hoezeer Bruggelingen trots zijn op hun Breydelstad.
Over deze en andere initiatieven en gebeurtenissen vindt u in dit jaarverslag in woord en in beeld
meer info. Wij hopen dat u daarmee een beter gedocumenteerd zicht krijgt op de hele dienstverlening van de Stad Brugge.

Johan COENS
Stadssecretaris

Renaat LANDUYT
Burgemeester
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Colofon
Samenstelling en eindredactie: stedelijke Communicatiedienst
Foto’s: Fotografische dienst, Communicatiedienst en diverse andere stadsdiensten
Lay-out: Magenta, Brugge
Druk: Vanden Broele, Brugge
Op 200 exemplaren gedrukt
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HOOFDSTUK 1

Bestuur, Communicatie,
Pers, Ombudsdienst,
Informatica

Managementteam
Het managementteam (MAT) bestaat uit de
stadssecretaris die voorzit, de adjunct-stadssecretaris, de stadsontvanger, de clustercoördinatoren en de kabinetschef van de burgemeester.
Het bewaakt vooral de eenheid en de kwaliteit
van de organisatie, de werking van de diensten
en de interne communicatie. De vergaderingen
zijn in principe maandelijks, telkens in de week
van de gemeenteraadszitting.

VERPLICHTE MATERIES
Het Gemeentedecreet schrijft voor een aantal
aangelegenheden een verplichte tussenkomst van
het MAT voor, bijvoorbeeld voor personeelsaangelegenheden zoals de rechtspositieregeling, de
personeelsformatie en selectieprogramma’s voor
aanwervingen en bevorderingen. Op financieel
vlak moet het MAT advies geven over de ontwerpen van het meerjarenplan, van het budget en zijn
wijzigingen en van de rekening.

ANDERE ITEMS
Voor het managementteam was 2013 een arbeidsintensief jaar. Er was de kennismaking met de
nieuwe bestuursploeg. Het MAT vernam de visie
en de wensen van het college ten aanzien van de
stadsadministratie in het algemeen en het MAT in
het bijzonder. Omgekeerd kon het MAT zijn vragen
en verwachtingen meegeven aan het bestuur. Het
managementteam was betrokken bij de vertaling
van het politieke ‘Toekomstakkoord’ van de coalitiepartners naar een omvattende, uitgewerkte
beleidsnota.
De introductie van de nieuwe beheers- en beleidscyclus, BBC, stond steevast op de agenda van de
MAT-bijeenkomsten. Met de voorbereiding was
al in 2012 begonnen, maar om de BBC effectief
te kunnen starten op 1 januari 2014 moest er nog
heel wat uitgewerkt worden. Vooral de dienst Financiën heeft titanenwerk verzet om alle onderdelen hiervan rond te krijgen binnen de vooropgestelde termijn: uitwerking BBC-boomstructuur,
opmaken meerjarenplanning 2014-2019 en budget
2014 nieuwe stijl, klaarmaken en uittesten nieuw
boekhoudprogramma, enzovoort. Het managementteam kreeg elke maand een uitvoerige stand
van zaken. Het gaf zelf ook meermaals advies aan
het bestuur over voorstellen.
In samenwerking met een extern bureau werkte
het MAT verder aan voorstellen om de stadsdiensten efficiënter te structureren, te organiseren en
te laten werken. De nieuwe bestuursploeg bracht
hierover ook nieuwe inzichten mee. Het MAT kreeg
toelichting van het college over de beleidsopties in
6
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verband met de niet-vervanging van personeelsleden die met pensioen gaan. Dit vraagt nog verdere
uitklaring: concrete betekenis, hoe creatief mee
omgaan, eventuele alternatieve pistes.
De oefening om de stedelijke vzw’s (Brugge Plus,
Entrepot, Meeting in Brugge, …) in te passen in de
nieuwe bepalingen van het gemeentedecreet over
verzelfstandiging, werd afgerond. Ook de evaluatie
van het Meldpunt en de lancering van de nieuwe
stedelijke website genoten de aandacht van het
MAT.

Secretarie
Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 vormden sp.a en CD&V een coalitie op basis van hun
zogenaamde ‘Toekomstakkoord’. Renaat Landuyt kreeg de burgemeestersjerp omgegord en
heel wat nieuwe schepenen traden aan. Voor het
eerst koos de gemeenteraad een ‘eigen’ voorzitter. Ook de OCMW-raad werd vernieuwd.

HET NIEUWE BESTUUR AAN DE SLAG
De verhouding meerderheid-minderheid in de gemeenteraad was vanaf 1 januari 2013 27 tegenover
20. De volledige zetelverdeling is te lezen in volgende diagram.
Zetelverdeling in de gemeenteraad
sp.a = 14
CD&V = 13
N-VA = 10
Open VLD = 5
Groen = 3
Vlaams Belang = 2

Op diezelfde 1 januari werd Renaat Landuyt de
nieuwe burgemeester van Brugge. Sp.a was voor
het eerst in 18 jaar weer de grootste partij en
mocht dus de burgemeester voordragen. De volgende dag werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en legden de gemeenteraadsleden de
eed af. In de loop van 2013 werden volgende vier
vervangingen in de gemeenteraad doorgevoerd.
Voormalige schepen Yves Roose (sp.a) nam op 25
juni ontslag ten voordele van Néedra Soltani. Deze
raadsleden kozen voor een zitje in de OCMW-Raad
en namen daarom op 29 januari ontslag uit de gemeenteraad: Viviane Nollet en Heidi Hoppe van

sp.a en Karin Robert van Groen. Ze werden respectievelijk opgevolgd door Sanne Doms, Sandra
Wintein en Bruno Mostrey.

Op 2 januari 2013 vond de “installatie” plaats van de nieuwe
gemeenteraad.

André Van Nieuwkerke werd de eerste gekozen
voorzitter van de Brugse gemeenteraad. Vooraf
was de leiding van de gemeenteraadszittingen
altijd in handen van de burgemeester. De nieuwe
voorzitter bracht een nieuw elan in de gemeenteraadscultuur. Hij ijverde voor hoogstaande debatten, organiseerde systematisch fractieoverleg en
liet de mogelijkheid inschrijven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad om actuele
vragen te stellen.
In de gemeenteraadszitting van juni legde het
nieuwe stadsbestuur zijn ambities vast in het
‘Algemeen beleidsprogramma 2013-2018’. Dat
programma bevat 484 punten, verdeeld over 12
hoofdstukken en uit te voeren in de komende 6
jaar.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Tijdens de installatievergadering van de nieuwe
gemeenteraad werden ook de schepenen aangesteld. Tegelijkertijd werden twee toekomstige
schepenwissels afgesproken. Raadslid Dirk De
fauw, op 7 januari verkozen tot OCMW-voorzitter,
werd automatisch lid van het college van burgemeester en schepenen. Aan de traditionele
bevoegdheden van de schepenen werden extra
verantwoordelijkheden toegevoegd, zoals de coördinatie van evenementen, het energiebeleid en
het dierenwelzijn. De zittingen van het college die
al decennialang op vrijdagvoormiddag doorgingen, werden verplaatst naar de maandagnamiddag. Ook aan de vergadercultuur van het college
werd er gesleuteld. De agenda’s en de voorbereidende vergaderingen werden aangepast om snel
en efficiënt te kunnen beslissen.

Het college van burgemeester en schepenen zag
er als volgt uit (periode 2013 – 2018):
burgemeester

sp.a

Renaat Landuyt

1° schepen

CD&V

Franky Demon

2° schepen

sp.a

Annick Lambrecht

3° schepen

CD&V

Boudewijn Laloo

4° schepen

sp.a

Frank Vandevoorde (1/8/17:
Pablo Annys volgt op)

5° schepen

CD&V

Hilde Decleer

6° schepen

sp.a

Mieke Hoste

7° schepen

CD&V

Jos Demarest (1/1/2017: Minou
Esquenet volgt op)

8° schepen

sp.a

Philip Pierins

9° schepen

CD&V

Martine Matthys

10° schepen

CD&V

Dirk De fauw, OCMW-voorzitter

De nieuwe bestuursploeg van
burgemeester en schepenen

OCMW-RAAD
Aan het begin van de legislatuur wordt ook de
OCMW-raad vernieuwd. De OCMW-verkiezingen
vonden eveneens plaats op de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari. Tot ieders
verrassing behaalde Groen een zetel met de verkiezing van mevrouw Karin Robert. Dat gaf aanleiding
tot een heuse carrousel. Mevrouw Robert nam ontslag uit de gemeenteraad om dit OCMW-mandaat
op te nemen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen echter verklaarde de verkiezing van mevrouw
Robert voor de OCMW-raad ongeldig wegens een
vormfout. Deze uitspraak gebeurde ambtshalve,
zonder enige voorafgaande klacht. Karin Robert
ging in beroep bij de Raad van State. Maar ondertussen ging een decreet met terugwerkende kracht
(tot 1/10/2012) in voege, waarbij het ambtshalve optreden van de Raden voor Verkiezingsbetwistingen,
zonder klacht, als ongeldig werd beschouwd. Zo
kreeg Groen definitief een zitje in de OCMW-raad.
In augustus nam mevrouw Robert ontslag wegens
persoonlijke redenen. Ze werd opgevolgd door Filip
Blondeel.
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FOTOGRAFEN
De stadsfotografen waren weer present op tal
van evenementen en maakten foto’s over allerlei
onderwerpen, zowel in eigen studio als op verplaatsing. De eigen dienst en de dienst Musea
waren traditiegetrouw de grootste afnemers. Het
programma voor de beeldenbank onderging een
intense test, zodat vanaf het najaar kon gestart
worden met het opladen van foto’s.
Persvoorstelling van
WeCanDance op
8 augustus 2013.

PERSCEL

Dienst Pers en Publicaties
De dienst Pers en Publicaties bestaat uit vier
cellen: de lay-outcel, de stadsfotografen, de
vertaalcel en de perscel. Met de traditionele taken hadden ze al weer hun handen vol: 150 vertalingen, 52 edities van het persberichtenblad
‘7 dagen Brugge’, toespraken voor burgemeester en schepenen, de toelichtende nota voor de
maandelijkse gemeenteraadszitting enzovoort.
Daarbovenop zorgden volgende opdrachten en
evenementen voor extra werk en uitdaging.

LAY-OUT
Naast de gebruikelijke taken (huisstijl, opvolging en
herwerking van alle bestaande publicaties) werden
ook een aantal campagnes en publicaties verder
uitgewerkt zoals de zwerfvuilcampagne, de didactische schooluitstap ‘Stap in je Stad’ en de nieuwe
vormgeving voor ‘Kroenkel door Autoloze Zondag’.
De lay-outcel was ook bezig met de voorbereiding
van een citymarketingstraject en met de centralisatie van het gadgetbeheer. Na een grondige studie
van het bestaande huisstijlhandboek werden gesprekken gevoerd met het communicatiebureau dat
de huisstijl en het stadslogo zal updaten. De splinternieuwe stadspin werd gratis en met groot succes
verspreid onder de bevolking.

Door de pensionering van Jan Termont en het niet
vervangen van mensen die met pensioen gaan, evolueerde
de Fotografische dienst in 2013 van een 2-koppige naar een
1-koppige dienst.
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De wekelijkse persconferenties handelden onder
meer over 100 jaar Ronde van Vlaanderen, KookEet,
de werkzaamheden aan de Heilig Bloedbasiliek, de
toekomstvisies voor Brugge, het beleidsplan van
het nieuwe bestuur, Autoloze Zondag, het nieuw
Zeebrugs muziekfestival We Can Dance en de tuinen van het Engels Klooster.
De dienst Pers en Publicaties is hoofd- en eindredacteur van het tweemaandelijkse stedelijke infoblad Bruggespraak, telkens 32 bladzijden dik. Vanaf
september kreeg het magazine een nieuwe look en
een nieuwe naam: BruggeINspraak. Er werden ook
een aantal nieuwe rubrieken opgestart die interactie beogen tussen de digitale informatiebronnen
(Facebook, Instagram en Twitter) en het infoblad.
Doel daarvan is het vergroten van de inspraakmogelijkheden en de partcipatiegraad. In april verscheen een extra editie over de Erfgoeddag. Het
septembernummer met de beleidsnota werd ruimer verspreid en was ook te vinden in buurtwinkels
in Brugge.
De Perscel coördineerde ook 15 uitzendingen voor
Trefpunt, op de regionale tv-zender Focus. Ze zijn
terug te vinden op www.brugge.be. Het was het
laatste jaar van deze uitzendingen over de Stad
Brugge op de regionale omroep.

Communicatiedienst
De voorbereiding en de lancering van de
nieuwe stadswebsite kostte heel wat energie en
kreeg terecht veel positieve aandacht, onder
andere door een prijs te halen. Uiteraard ging
de rest van het communicatiewerk zijn ‘gewone
gang’. Het aantal bewonersbrieven en -kaarten
haalde net geen nieuw totaalrecord. De verdeling van de spiksplinternieuwe stads-pin moest
in goede banen geleid worden en ook tot de
crisiscommunicatie over de Sinterklaasstorm
droeg de Communicatiedienst zijn steentje bij.

www.bruggebereikbaar.be, waarop iedereen terecht kan voor informatie over wegwerkzaamheden in Brugge, blijft het goed doen. In 2013
bezochten 47.500 mensen de site, waarvan
33.637 unieke bezoekers. Samen bekeken ze in
totaal 118.688 pagina’s of gemiddeld 2,5 pagina
per bezoeker. Sedert de oprichting is de site een
samenwerking van de Mobiliteitscel, de Communicatiedienst en de lokale Politie Brugge. Het
voeden van Brugge Bereikbaar gebeurt nu door
de Mobiliteitsdienst zelf.

ELEKTRONISCHE MEDIA

De Communicatiedienst is de coördinerende
dienst voor het gebruik van sociale media binnen
de Stad en beheert de officiële Facebookpagina
en het Twitterkanaal. In 2013 steeg het aantal
volgers en fans van de Facebookpagina en van
de Twitteraccount zeer snel: een verdrievoudiging ten opzichte van 2012, oplopend tot ongeveer 4.000 fans en een kleine 3.000 volgers.

Na anderhalf jaar werk lanceerde Brugge op
26 juni een nieuwe stedelijke website. Voor dit
project sloegen de Informaticadienst, Communicatiedienst, dienst Interne Communicatie en
Toerisme Brugge de handen in elkaar. De Communicatiedienst stond vooral in voor de inhoudelijke structuur en de redactie van de teksten.
De site viel direct in de prijzen: www.brugge.
be won de felbegeerde Agoria eGov Award. Gebruiksgemak en interactiviteit staan voorop. De
nieuwe stadswebsite biedt extra mogelijkheden
op het vlak van digitale dienstverlening. Zo kan
de surfer vanuit een gepersonaliseerd loket allerlei administratie met de Stad regelen én de
afhandeling volgen.
De nieuwe website legt bovendien de koppeling

INSPRAAK
Qua bewonersvergaderingen was ook 2013 weer
behoorlijk goed bedeeld met 21 stuks. Voor een
tweetal ‘projecten’ werd een andere wijze van inspraak gehanteerd. Tijdens de inzageprocedure
vóór de heraanleg van de Lane, konden de bewoners het voorstel, voorlopig goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen, gedurende 2 weken inkijken. De opmerkingen uit die inzageperiode werden ter overweging meegenomen
bij de uittekening van de definitieve heraanleg. Ook
de voorstellen tot boomverjonging van een 15-tal
straten maakten het voorwerp uit van een inzageprocedure.

Inspraakvergadering over de
heraanleg van de achterkant van
het station, kant Sint-Michiels.

met authentieke databronnen en ontsluit zo informatie over verenigingen, bedrijven en evenementen. Ruim duizend stuks geografische info
(straten, pleinen, sporthallen, parken, fuifzalen,
stadsgebouwen...) zijn te raadplegen op kaart.
De site omarmt de sociale media en is perfect te
bekijken op smartphone en tablet. Het redactieteam waakt over een helder en eenvoudig taalgebruik. Voor bezoekers is er een apart luik in vijf
talen en de stadsmedewerkers kunnen terecht
op een nagelnieuw intranet.
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Een negental enquêtes polsten bij de bewoners
naar hun mening over concrete projecten allerhande: fietsstallingen, parkeerregelingen, plantenbakken, trottoirs …

naar de stand van zaken van grote dossiers, zoals Sint-Trudo, Weylerkazerne, stationsomgeving enzovoort.

ZEEBRUGGE OPEN

Drie klasgroepen uit het basisonderwijs bezochten de Communicatiedienst.
Het college van burgemeester en schepenen gaf
op 11 januari de toestemming aan de Communicatiedienst, de dienst Bevolking/Burgerlijke
Stand en de dienst Public Relations en Onthaal
om de bezoeken van groepen inburgeraars van
De SOM verder te zetten volgens het bestaande
stramien. De groepen (11 in totaal in 2013) kregen ter plaatse uitleg over de werking van deze
diensten, gegeven door de diensten zelf én ook
nog over de Mobiliteitswinkel en de Gotische
Zaal.

Onder deze noemer grepen ook in 2013 tal van
initiatieven voor de buurtbewoners plaats, zoals:
- infovergadering over de groene berm naast
het nieuwe vormingsstation van Infrabel in
Zeebrugge
- nieuwe infomarkt, zowel in Dudzele als in
Knokke, over de aanleg van de snelweg A11
- folder over de nieuwe spoorwegbrug in Zwankendamme.
Hierover werd ook uitvoerig gecommuniceerd
op www.zeebruggeopen.be.

ONTVANGSTEN

Nieuwe medewerkers aan de Stad hebben de
mogelijkheid om een startersopleiding te volgen.
De Communicatiedienst begeleidt, samen met
de Vormingsdienst, de module communicatie.

DE BRUGGE-PIN

Op de infomarkt over
de A11 in Dudzele.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN
GEMEENTERAADSLEDEN
De Communicatiedienst behandelde ruim 30
jaar lang de schriftelijke vragen van raadsleden.
Eind augustus 2013 werd een nieuwe werkwijze
ingevoerd waarbij de antwoorden niet meer opgemaakt worden door de Communicatiedienst
maar door de Coördinatiedienst. De procedure
verloopt sindsdien ook volledig elektronisch.
Tot einde augustus stelden de raadsleden 202
schriftelijke vragen (54 in dezelfde periode van
2012). De onderwerpen waren gelijkaardig aan
de vorige jaren: verkeer, melding van gevaarlijke
situaties, toestand wegdek, heraanleg straten,
zwerfvuil, … De raadsleden informeerden ook
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De welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen
op 21 oktober was de aanleiding voor de lancering van een gadget voor die nieuwkomers.
Het werd een pin met het logo van Brugge.
Diezelfde avond gingen al een 1000-tal gratis
exemplaren over de toonbank. Ook de burgemeester, de schepenen en de meeste standmedewerkers droegen een pin. Een krantenartikel
begin november lokte heel wat Bruggelingen
naar de Communicatiedienst voor hun persoonlijke gratis pin. Enkele dagen en krantenartikels
later werden via spoedprocedure een 5000-tal
extra pins besteld. Ze waren vanaf half december weer te krijgen bij de Communicatiedienst,
IN&Uit en de gemeenteafdelingen, met eenzelfde stormloop tot gevolg. Ook op de nieuwjaarsdrink begin 2014 zouden een 2000-tal pins
verdeeld worden. Het zag er niet naar uit dat dit
het einde van het pinverhaal was.

Stedelijk Meldpunt
Het Meldpunt registreerde 9.029 meldingen, een nieuw record. 81 % van de meldingen werd binnen de termijn van 30 dagen
beantwoord, voor het eerst een daling. De
Communicatiedienst zorgt voor de coördinatie en de opvolging van het stedelijk
Meldpunt.

tal internetmeldingen gestegen. Het nieuwe
gebruiksvriendelijke webformulier voor het registreren van een melding, ook beschikbaar op
smartphone en tablet, is hoogstwaarschijnlijk
de aanleiding voor deze stijging.
aangetekende brief
brief

TOP 10 VAN DE MELDINGEN
Uit onderstaand overzicht blijkt waar de knelpunten liggen voor de inwoners en de bezoekers
van de Stad Brugge. De voetpaden waren ook in
2013 de koploper en blijven dus een groot aandachtspunt voor de Stad: 20 % van de meldingen, dat is 2 % meer dan in 2012. Ook het aantal
meldingen over het wegdek steeg in vergelijking
met 2012. Maar liefst 13 % (10 % in 2012) handelden over het wegdek. De meldingen over sluikstorten (11 %) bleven gelijk. Het aantal meldingen over rioolkolken daalde van 12 % in 2012 tot
9 % in 2013. Een opmerkelijke daling zien we bij
de meldingen over straatgroen (8 %, tegenover
12 % in 2012).
1. voetpaden

1.828

2. wegdek

1.202

3. sluikstorten

951

4. rioolkolken

852

5. straatgroen

705

6. verkeersborden

478

7. afval

432

8. zwerfvuil

232

9. speelpleinen

163

10. straatnaamborden

159

STADSDIENSTEN
De Wegendienst totaliseerde opnieuw het
grootste aantal meldingen: 4.416 of 49 % (42 %
in 2012). De dienst Leefmilieu kreeg er 2.651,
goed voor 29 % of een procentuele daling met
4 %. De Groendienst bleef op de derde plaats,
met een registratie van 1.231 meldingen of 14 %
van het totale aantal (- 6 %).

e-mail
fax
internet

3
49
1.578
8
1.150

meldingskaart

186

mondeling

226

overig

182

sociale media

10

telefoon

2.027

preventiedienst (gemeenschapswachten)

3.610

EVALUATIE
In 2012 is gestart met een evaluatie van het stedelijk Meldpunt. Na ruim 3 jaar was een grondige doorlichting noodzakelijk, mede vanwege
de opmerkingen van verschillende stadsdiensten over Omnitracker, de gebruikte software.
De Communicatiedienst en de dienst Informatica belegden in november 2012 evaluatievergaderingen met de drie belangrijkste gebruikers
van het Meldpunt, namelijk de Groendienst, de
Wegendienst en de dienst Leefmilieu. De evaluatie van het Meldpunt zorgde ervoor dat het
systeem gebruiksvriendelijker werd voor de
stadsmedewerkers. Zo krijgen ze minder emails te verwerken en zijn bepaalde onderdelen
van het programma vereenvoudigd. Eind juni
gaf de Communicatiedienst opleidingen voor
beginners over het Meldpunt. Sinds begin juli is
ook de dienst Patrimoniumbeheer toegevoegd
aan het stedelijk Meldpunt.

BRON VAN DE MELDINGEN
De Gemeenschapswachten registreren nog altijd de meeste meldingen (40 %, + 4 % in vergelijking met 2012). Voor de burger blijft de telefoon
(22 %) het communicatiemiddel bij uitstek, op
de voet gevolgd door e-mail (1.578 of 17 %). De
meldingen via het internet zijn goed voor 13 %
van het totaal, dat is een stijging van 7 % in
vergelijking met vorig jaar. Sinds de lancering
van de nieuwe website in juli 2013 is het aanJaarverslag 2013
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10 %) volgde een daling tot 13 dossiers of 4,5 %.
Vooral de Politie kon op dat vlak betere cijfers
neerzetten. Ook nu weer klaagden nogal wat
Bruggelingen over een gebrekkige communicatie en informatieverstrekking. Deze klachten
blijven aantonen hoe belangrijk het is om tijdig
en duidelijk te communiceren, in een verstaanbare taal en op maat van de burger, zowel aan
het loket als in de brieven en in de reglementen.

De Ombudsdienst, de boer
op tijdens de welkomstavond
voor nieuwe inwoners op
12 november 2013.

Ombudsman
De dienst Ombudsman behandelde 291
tweedelijnsklachten of drie dossiers minder dan in 2012. De klagers kregen wel vaker gelijk. In 139 klachtdossiers werd een
fout of een tekortkoming vastgesteld. Dat
is het hoogste aantal ooit. Zowel de gegronde en deels gegronde klachten (88) als de
terechte opmerkingen (51) namen toe.

BIJNA DE HELFT GEGROND OF TERECHT
De stijging is onder meer te wijten aan vijf gegronde klachten over gebrekkige verkeersinfo
bij de triatlon door de binnenstad. Ook tien gegronde klachten over de prijsverhoging van de
grafconcessies vanaf 2014 dreven het aantal op.
De dienst Burgerlijke Stand beloofde een verlenging van de grafconcessies tegen de oude
prijs als de aanvraag voor 1 december was ingediend. De Financiële Administratie eiste echter
de toepassing van de nieuwe prijzen voor 2014.
Deze 5 en respectievelijk 10 gegronde klachten
zorgden ook voor beduidend meer dienstoverschrijdende klachten (62 dossiers of + 21 %),
zonder dat er sprake was van zware structurele
problemen op het vlak van de coördinatie tussen de diensten.
De onmiddellijke dienstverlening - informatievragen, meldingen, suggesties en klachten
waarvoor de ombudsman niet bevoegd is en
die doorverwezen werden naar de juiste diensten - daalde naar 1.258 contacten (- 10 %). De
tweedelijnsklachten en de onmiddellijke dienstverlening samen daalden naar 1.422 contacten
(- 8 %).

GOED COMMUNICEREN
Andermaal sloegen de meeste klachtdossiers
op een gebrekkige dossieropvolging en een gebrek aan actieve dienstverlening. Positief is dat
het aantal klachten over de bejegening van burgers gevoelig daalde. Na de piek in 2012 (29 of
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Voor het tweede jaar op rij voert de Wegendienst
de rangschikking aan van het aantal klachtdossiers. De Politie staat traditioneel op de tweede
plaats, gevolgd door de dienst Burgerzaken. Al
voert de Wegendienst de lijst aan, toch is een positieve trend merkbaar. De dienst Ombudsman
moest beduidend minder meldingen overnemen
over gebreken aan de openbare weg, omdat ze
de maximale behandelingstermijn van zestig
dagen niet hadden gehaald. We zien een daling
van 44 in 2012 naar 31, wat een miniem aantal
is tegenover de 4.400 meldingen die de Wegendienst behandelde.
De dienst Burgerzaken werd zoals gebruikelijk
geconfronteerd met klachten over het onthaal
aan het loket. Hoewel deze niet altijd gegrond
waren, dient aandacht te gaan naar de opleiding
van de loketmedewerkers, onder meer op het
vlak van het onthaal van burgers aan de balies.

BEZWAREN
De dienst Financiën kreeg vooral te maken met
klachten over de invorderingsprocedure voor
onbetaalde parkeerretributies. De dienst Financiële Administratie nam deze taak over van de
dienst Fiscaliteit, omdat de Stad overschakelde
van een taksreglement naar een retributiereglement. Enkele klachten wezen uit dat de dienst

daartoe een koppeling nodig heeft tussen de
gegevens van het rijksregister en haar eigen opvolgingssysteem. Andere klachten brachten aan
het licht dat de dienst Financiële Administratie tegenover de burger gebrekkig motiveerde
waarom het bezwaar werd afgewezen. Dat werd
bijgestuurd.
De dienst Ruimtelijke Ordening halveerde haar
klachten tot amper veertien. Een derde ervan
had betrekking op aanvragen voor de functionele verbeteringspremie. De crisis doet de
Bruggeling actiever zoeken naar premies als hij
zijn huis wil renoveren. Daarom is het belangrijk
dat de Woondienst de aanvragers aan het loket
juist en in een verstaanbare taal informeert, dat
het reglement duidelijk, begrijpelijk en ondubbelzinnig is én dat de publicaties over de premie
alle informatie bevatten die voor de burger belangrijk is.
De Politie dient erover te waken dat de woonstvaststellingen tijdig gebeuren, dit is binnen de
8 werkdagen nadat de burger zijn adresverandering bij de dienst Bevolking heeft gemeld.
Bij het OCMW baren de klachten over de woonen zorgcentra (WZC) zorgen. Daarbij luidde het
telkens dat er te weinig personeel zou zijn voor
de basisverzorging van de bewoners. Het valt af
te wachten of dit soort klachten in de toekomst
zal toenemen. Het aantal verpleegkundigen dat
wil werken in een rusthuis blijft klein. Bovendien
stijgt de zorgbehoevendheid van de bewoners
van de WZC.

bouwt Het Entrepot een mobiele internetradiostudio en breidt het zijn werking uit (319.692
euro). De Gentpoort wordt museaal heringericht en een deel van de Katelijnevest wordt
heraangelegd. Beide initiatieven kaderen in
het project ‘Muren en tuinen’ dat stedelijke
omwallingen en het bijhorende groen herwaardeert (250.704 euro).
In het project ‘Leefbare Haven bis’ passen de
renovatie van de zaal Centrum Zwankendamme, de herwaardering openbaar domein
Zwankendamme, de communicatie over de
ontwikkeling van de haven van Zeebrugge en
de inrichting van de buffer transportzone
(280.000 euro). De subsidies om toelagen toe
te kennen voor de herontwikkeling en de ingebruikname van handelspanden in de nieuwe
handelsassen van de Brugse regio (bestrijding
leegstand) bedroegen respectievelijk 72.000
euro Europese steun en 96.000 euro Vlaams
geld op een totale kost van 240.000 euro. De
werking van zorgboerderijen in de grensregio
Vlaanderen-Nederland wordt verbreed onder
de noemer ‘STRO’ (Samen TeRug de boer Op).
In Brugge worden de nieuwbouw van Hoeve
Hangerijn én de werking gesubsidieerd
(210.000 euro Europees geld en 120.000 euro
West-Vlaamse steun).

Europese Cel
De hoofdtaak van de dienst is het binnenhalen
van subsidies voor de Stad Brugge via Europese projecten. De Europese programmaperiode
2007-2013 liep af. In 2013 werden dan ook,
naast het uitvoeren van de lopende projecten,
samenwerkingsmogelijkheden en nieuwe projecten verkend ter voorbereiding van de programmaperiode 2014-2020.
Dit waren de lopende Europese projecten. Binnen CURE (Creative Urban Renewal) biedt
Quartier Bricolé samen met vzw Tapis Plein
een experimenteer- en leerplek voor ontwerpers van ambachtelijk design, voor studenten,
ambachtslui, ondernemers en voor het grote
publiek. De Stad Brugge krijgt hiervoor 192.571
euro. Onder de noemer ‘Villa Crossmedia’

Hoeve Hangerijn, vernieuwd met
Europees en West-Vlaams geld.

Jaarverslag 2013
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Informaticadienst
2013 was duidelijk het jaar van de nieuwe
website. Na een jarenlange aanloop en heel
veel tijd en werk kon de gebruiksvriendelijke
en beloftevolle site eindelijk gelanceerd worden. De prijzennominaties én als hoofdvogel
een echte Award logen er niet om: dit was een
schot in de roos.
De nieuwe website bouwen was een ambitieus
project dat na jaren voorbereiding eindelijk zijn
voltooiing kende. Daarbij werd gebruik gemaakt
van de recentste technologieën om een nieuw,
gebruiksvriendelijk geheel te bouwen waarin de
klant en de service aan de klant centraal staan.
De website is gekoppeld aan een achterliggend
klantenbeheersysteem en een identiteit- en toegangsbeheersysteem. Het was geen evidentie
om die projecten met elkaar te integreren, maar
het resultaat mag er zijn. Het project werd genomineerd voor ‘Prijs van de digitale communicatie’
van Kortom, de Vereniging voor overheidscommunicatie, en voor ‘ICT project of the year’ van
Roularta/Datanews. Nog beter was het behalen
van de ‘Agoria eGov Award of Excellence’ voor het
beste project over alle categorieën heen. Dit is
de hoogste in België te behalen onderscheiding
op het vlak van digitale dienstverlening. Een serieuze beloning voor de vele tijd en energie die in
het project zijn gestoken.
Aanvullend op dit project én om de digitale dienstverlening via het internet verder uit te bouwen,
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werd de markt bevraagd voor een pakket Vrije
Tijd. Dit moet het nieuwe systeem worden om digitaal te ontlenen, in te schrijven en te reserveren
bij onder andere de Sportdienst, de Jeugddienst
en de dienst Cultuur. Het project werd gegund en
de uitwerking volgt in 2014.
Op technisch vlak werd het hele data-opslagsysteem van de Stad vervangen. De capaciteit
werd gevoelig uitgebreid en aanpasbaar voor
toekomstige behoeften. Daarnaast werden de 10
jaar oude firewalls vervangen. Die zorgen voor
de nodige afscherming en beveiliging tussen het
interne stadsnetwerk en de buitenwereld. De
Informaticacel bood ook ondersteuning voor de
ontwikkeling van de Beleids- en BeheersCyclus
(BBC), van het nieuwe HRM-pakket en van het
toekomstige collegeprogramma. In de praktijk
gebeurde dat onder andere door hulp te bieden
bij het projectmanagement, het voorzien van infrastructuur en door de ontwikkeling van interfaces.
Tenslotte werd ook een belangrijke overheidsopdracht uitgeschreven: die voor een opdrachtencentrale met wel 18 verschillende percelen voor
aankoop van hard- en software, voor netwerkvoorzieningen, consultancy en vorming. Deze
marktbevraging was zo succesvol dat ondertussen allerhande steden, gemeenten en OCMW’s
maar ook federale en Vlaamse entiteiten en zelfs
ziekenhuizen bestellingen plaatsen via onze opdrachtencentrale.

HOOFDSTUK 2

Burgerlijke stand
en Bevolking

Burgerlijke Stand
MINDER GEBOORTEN IN 2013

MINDER HUWELIJKEN

In 2013 zijn 2.178 kinderen in Brugge geboren.
Dat zijn er 59 minder dan in 2012.
Er werden 1.116 jongens en 1.062 meisjes geboren. Van die borelingen zijn er 937 Bruggeling,
terwijl er 1.241 geen Bruggeling waren. Louis
(18) en Lotte (18) waren de populairste namen
in 2013.

Er zijn duidelijk minder koppels in het huwelijksbootje gestapt, namelijk 439 of 46 (!) minder dan in 2012. Het aantal aangiften nam even
sterk af met 53 aangiften (480 aangiften in 2013).

Onderstaande cijfers hebben geven het aantal
kinderen weer geboren in Brugge. Er is daarbij
geen rekening gehouden met elders geboren
kinderen van Brugse ouders.
2013

2012

2011

jongens meisjes totaal totaal totaal
aantal kinderen
waarvan de
moeder haar
verblijfplaats in
Brugge heeft

504

458

aantal kinderen
waarvan de
moeder haar verblijfplaats in een
andere gemeente
heeft

667

608

totaal

1.116

1.062

jongens

937

962

958

1.241 1.275 1.333

2.178 2.237 2.291

meisjes

Louis

18

Lotte

18

Arthur

15

Marie

16

Leon

14

Emma

15

Lars

13

Ella

15

Maxim

12

Mila

14

Lucas

12

Anna

14

Liam

12

Amélie

14

Jules

10

Noor

12

Alexander

10

Louise

12

Vince

9

Olivia

10

ERKENNINGEN
aantal erkenningen

2012

2011

aantal huwelijksaangiften

480

533

503

aantal huwelijken

439

485

483

AANTAL ECHTSCHEIDINGEN DAALT
VERDER
Het aantal overschrijvingen van echtscheidingsvonnissen liep in 2013 terug. Er werden
237 vonnissen overgeschreven, terwijl dat er
het jaar voordien 297 waren en in 2008 nog
452! Na de drastische hervorming van het
echtscheidingsrecht in 2008, vielen “meer normale” cijfers te noteren, met nog een verdere
terugval in 2013.
Soorten echtscheidingen
2013

2012

2011

onherstelbare ontwrichting

106

106

128

bij onderlinge toestemming

131

167

168

totaal

237

273

296

Evolutie van het aantal huwelijken en
echtscheidingen
jaar

aantal huwelijken

aantal echtscheidingen

1971

872

67

1972

895

100

1973

848

75

1974

930

120

1975

867

117

1976

881

151

1977

864

142

1978

823

170

1979

801

151

1980

880

206

2013

2012

2011

voor de geboorte

351

375

329

1981

809

217

bij de geboorteaangifte

341

324

285

1982

834

190

61

1983

873

195

1984

782

238

1985

764

266

1986

753

310

1987

753

342

1988

740

317

1989

846

296

1990

866

283

1991

854

273

1992

806

298

na de geboorteaangifte

46

50

ADOPTIE
2013

2012

2011

jongens meisjes totaal totaal totaal

16

2013

gewone adoptie

2

4

9

6

6

volle adoptie

5

5

30

10

10

totaal

7

9

39

16

16
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1993

709

286

1994

674

276

1995

661

447

1996

681

345

1997

690

361

1998

619

365

1999

603

332

2000

567

366

2001

538

403

2002

522

397

2003

552

351

2004

552

356

2005

561

348

2006

576

360

2007

554

343

2008

504

452

2009

474

360

2010

527

326

2011

483

297

2012

485

273

2013

480

237

AANTAL STERFGEVALLEN STIJGT

In 2013 overleden 1.777 personen, tegenover
1.783 personen in 2012. 1.169 daarvan waren
inwoners van Brugge.
2013

2012

2011

mannen vrouwen totaal totaal totaal
gewone sterfgevallen
- personen die hun
gewone verblijfplaats in Brugge
hadden
- personen die
hun gewone
verblijfplaats NIET
in Brugge hadden

VERWERVEN VAN DE BELGISCHE
NATIONALITEIT
2013

2012

2011

verkrijging

46

46

75

keuze

26

51

52

totaal

72

97

127

totaal
aangiften levenloos
geboren kinderen

570

599

335

273

905

872

5

11

1.169 1.171 1.105

608

612

567

1.777 1.783 1.711
16

8

13

Aantal begrafenissen in Brugge
begraafplaats

kelders

Centraal

72

32

23

5

14

9

5

6

Bl. Toren

7

5

2

1

4

1

0

Assebroek

27

2

4

5

1

3

2

Sint-Andries

40

11

14

5

2

4

Sint-Kruis

25

10

17

2

4

4

Sint-Michiels

16

5

9

2

3

3

Sint-Pieters

6

5

2

3

2

0

Lissewege

4

1

4

0

0

0

Dudzele

5

1

1

0

0

1

Koolkerke

4

0

1

0

0

206

72

77

23

30

totaal

zandgraf zandgraf zandgraf zandgraf urne in urne in columb. columb. columb. columb.
urne
urne
uit- uitstrooi- thuis
totaal
10 jaar 15 jaar 25 jaar 50 jaar kelder zandgraf 10 jaar 15 jaar 25 jaar 50 jaar zandgraf kelder strooiing ing op zee bewaren
26

7

1

0

9

6

0

10

0

7

3

25

4

3

25

1

1

17

1

0

1

0

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

3

0

25

20

13

125

21

302

44

3

55

2

4

1

338

2

21

2

23

102

2

0

13

2

35

163

4

2

26

1

46

173

28

4

22

112

12

3

9

47

4

1

1

19

2

1

2

17

0

3

0

6

17

8

157

18

537
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6

6

48

48

17

434

1386

Bevolking
NIEUW TYPE RIJBEWIJS

mannen vrouwen

In België worden stapsgewijs alle papieren rijbewijzen vervangen door het nieuw type rijbewijs
naar bankkaartmodel. Tegen 2033 zouden alle
Belgen in het bezit moeten zijn van dit nieuwe
type rijbewijs.

verschil
t.o.v. 2012

totaal

Brugge Centrum

9256

10097

19353

-388

Brugge Kristus
Koning

2215

2397

4612

9
-16

Sint-Pieters

3533

4031

7564

Sint-Jozef

2664

2711

5375

16

Koolkerke

1654

1659

3313

-47

Sint-Andries

9650

10030

19680

91

Sint-Michiels

5787

6241

12028

-102
-35

Sint-Kruis

7710

8210

15920

Assebroek

9444

10171

19615

83

Zeebrugge

2155

1986

4141

50

Zwankendamme
Dudzele
Lissewege
totaal

345

322

667

-6

1277

1296

2573

28

1247

1219

2466

49

56937

60370

117307

-268

In 2013 daalde het aantal geregistreerde burgers
in Brugge met 0,2 %. De grootste negatieve
verschuiving vond plaats in het centrum. In de
twee grootste randgemeenten, Sint-Andries en
Assebroek, bleven de inwonersaantallen verder
stijgen.

52.884 GEZINNEN IN BRUGGE
In Brugge woonden er op 1 januari 2014 bijna
53.000 gezinnen, waarvan een met 11 kinderen.
67 % van de gezinnen heeft echter geen inwonende kinderen.

Gezinssamenstelling
aard van het gezin
ongehuwd
gehuwd
nietigverklaard
putatief
weduwschap
echtgescheiden
van tafel en bed gescheiden

verstoten
totaal
% gezinnen
aantal kinderen

18

geen

1

2

aantal kinderen per gezin
3
4
5
6

7

8

9

> 10

10

gezinnen
totaal
%

aantal
kinderen

M

6097

892

650

111

23

3

1

0

0

0

0

0

7777

15

2638

V

3626

723

398

76

16

4

1

0

0

0

0

0

4844

9

1837

M

12199

3819

3935

1456

265

52

13

6

1

0

0

1

21747

40

17516

V

876

476

424

163

39

9

1

0

0

0

0

0

1988

4

2020

M

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

V

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M

1301

148

32

10

5

0

0

0

0

0

0

0

1496

3

262

V

4615

583

129

29

11

1

0

0

0

0

0

0

5368

10

977

M

3316

478

202

40

10

0

0

0

0

0

0

0

4046

8

1042

V

3275

1251

749

227

48

10

5

0

0

0

0

0

5565

11

3702

M

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

V

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

1

M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35317

8371

6519

2112

417

79

21

6

1

0

0

1

52844

67

16

12

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8371

13038

6336

1668

395

126

42

8

0

0
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MIGRATIES
De bevolking van een stad is steeds in beweging.
Personen belanden in de registers door geboorte
of door aankomst uit een andere gemeente uit
binnen- of buitenland. Burgers verdwijnen vooral uit de bevolkingsregisters door overlijden of
vertrek uit Brugge. Maar in 2013 werden er in
Brugge ook bijna 500 personen van ambtswege
geschrapt. Dat gebeurt steeds wanneer een
inwoner verhuist naar een onbekende bestemming.

vreemdelingen dan Belgen zonder aangifte van
adreswijziging.
Ambtshalve schrapping
M
Belgen
Vreemdelingen (top 3)
Nederland
Polen
India

V

totaal

238

101

339

11
12
6

5
1
6

16
13
12

totaal vreemdelingen

100

54

154

TOTAAL

338

155

493

Loop der bevolking in 2013
Belgen
M

vreemdelingen
V

M

totale bevolking

V

M

V

totaal

opneming in de registers
geboorte
immigratie (=aankomst in België)
verandering van register

478
2043
43

474
1971
71

38
787
10

36
537
11

516
2830

510
2508

1026
5338

totaal

2564

2516

835

584

3346

3018

6364

afvoeren van de registers
overlijden
emigratie (=vertrek uit België)
schrapping van ambtswege
verandering van register

620
1893
238
0

638
1861
101
0

6
413
100
53

10
390
54
82

626
2306
338

648
2251
155

1274
4557
493

totaal

2751

2600

572

536

3270

3054

6324

saldo

-187

-84

263

48

76

-36

40

In Brugge werden er in 2013 meer Belgen dan
vreemdelingen ambtshalve verwijderd uit de
registers. Dat ligt voor de hand, omdat slechts
4,16 % van de Bruggelingen geen Belg is. Procentueel verdwenen er uit Brugge dus veel meer

Op de welkomstavond voor nieuwe inwoners van 21 oktober 2013 werden een 1000-tal nieuwe inwoners verwelkomd in het
concertgebouw. Op het programma stond een uiteenzetting door de burgemeester, een kort gastoptreden, een receptie en een
infomarkt met stands van diverse stadsdiensten, waar o.a. welkomstpakketten werden uitgedeeld.
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MINDER VREEMDELINGEN
Het totaal aantal in de bevolkingsregisters ingeschreven vreemdelingen is in 2013 met 2,5 %
gedaald. De Nederlanders blijven verreweg de
grootste groep, terwijl het aantal Polen en Roemenen het meest stegen.
Aantal ingeschreven vreemdelingen
op 1 januari 2014
nationaliteit
(top 10 in aantal)

M

V

Nederland
Polen
Frankrijk
Roemenië
Nepal
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
India
Russische Federatie
Kosovo

458
202
163
149
117
128
68
68
36
50

17
16
12

onbekende nationaliteit
(top 3 in aantal)
afkomstig uit China
afkomstig uit Afghanistan
afkomstig uit Irak
algemeen totaal
nationaliteit van land in
Europese Unie
nationaliteit van land
buiten Europese Unie
onbekende nationaliteit
TOTAAL
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Verhuis van vreemdelingen naar en uit Brugge
Deze tabellen zijn bedoeld om aan te tonen dat
heel veel vreemdelingen niet rechtstreeks uit het
buitenland in Brugge arriveren of terug naar hun
land van herkomst gaan. Er wordt heel wat verhuisd binnen onze landsgrenzen en tussen landen van de Europese Unie.
aankomst van vreemdelingen in
Brugge

totaal

verschil
met 2012

304
158
132
115
116
86
79
45
73
59

762
360
295
264
233
214
147
113
109
109

+13
+78
-70
+59
+34
+33
-50
+20
-12
-3

12
5
1

29
21
13

-3
+8
+6

1472

1141

2613

+220

1023

1114

2137

-346

82

45

127

+2

2577

2300

4877

-124

van een andere Belgische gemeente
(top 5)
Nederland
Polen
Afghanistan
Roemenië
Congo Democratische Republiek
uit het buitenland (top 5)
Polen
Roemenië
Nederland
India
China
vertrek van vreemdelingen uit
Brugge

M

V

totaal

25
28
35
24
19

20
17
1
10
9

45
45
36
34
28

50
45
33
32
13

42
31
21
21
15

92
76
54
53
28

M

V

totaal

naar een andere Belgische
gemeente (top 5)
Nederland
Frankrijk
Roemenië
China
Marokko
Spanje
Italië

24
10
10
11
8
7
8

10
9
9
4
5
6
5

34
19
19
15
13
13
13

naar het buitenland (top 5)
Frankrijk
Italië
Duitsland
Nederland
Verenigd Koninkrijk

17
20
20
16
15

24
20
18
17
10

41
40
38
33
25
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Financiën, Kerkfabrieken,
Lokale economie en
Eigendommen

Financiën
BBC
Vanaf 1 januari 2014 stapt Stad Brugge, net als
vele andere Vlaamse gemeenten, OCMW’s en
provincies in de Beleids- en BeheersCyclus of
kortweg BBC. De voorbereidingen hiertoe waren al in gang in 2012. In 2013 werd een versnelling hoger gezet en werden de stadsdiensten
actiever betrokken. Een eerste meerjarenplan
met doelstellingen en acties werd opgemaakt
op basis van het beleidsprogramma 14-18. Het
nieuwe informaticasysteem voor ondersteuning
van het BBC-gebeuren “Agresso” werd in gebruik genomen voor dit meerjarenplan.
In het najaar werd volop gewerkt om het boekhoudluik tegen januari 2014 klaar te krijgen.
Om op korte termijn een grote groep gebruikers
hiervoor op te leiden werd voor de eerste keer
gebruik gemaakt van instructiefilmpjes.
Om de personeelsleden zo goed mogelijk
bij te staan in verband
met vragen werd een
tijdelijk BBC call center
ingericht.

STADSREKENING 2012
DE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING OF KASBOEKHOUDING
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fondsen
andere toelagen en overdrachten

De gewone dienst of exploitatie
De gewone dienst is een weergave van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven, zoals belastingen, fondsen, personeels- en werkingskosten.
Het algemeen begrotingsresultaat werd vastgesteld op 17,2 miljoen euro en is ten opzichte
van 2012 gestegen met 7,8 miljoen euro.
Binnen de diverse resultaten is het begrotingsresultaat eigen dienstjaar, d.i. netto-vastgestelde rechten verminderd met de vastgelegde
uitgaven, weer negatief. Het bedraagt min 2,9
miljoen euro. De uitgaven blijven sneller stijgen
dan de ontvangsten. De financiële toestand bedraagt 51,6 miljoen euro en ligt beduidend hoger dan in 2012. Het saldo vorige dienstjaren dat
4,7 miljoen euro hoger ligt dan vorig jaar, ligt
hier aan de basis.
De gewone ontvangsten stijgen in totaal met 5,7
miljoen euro t.o.v. 2012. De stijging vinden we
terug in het gemeentefonds (+2 miljoen euro
t.o.v. 2012) en de personeelssubsidies van het
onderwijzend personeel (+2,3 miljoen euro t.o.v.
2012). De overige personeelssubsidies daalden
met 1,7 miljoen euro. Daarnaast, al in de geest
van de BBC boekhouding, zijn de voorschotdividenden 2013 uit gas en elektriciteit voor een
bedrag van 3,8 miljoen verwerkt in hetzelfde
boekjaar.

Miljoenen

Bij de gewone uitgaven vormen de personeelskosten zoals gewoonlijk de grootste groep met
bruto een aandeel van 47 % van de uitgaven. Exclusief de personeelskosten onderwijs bedragen ze 38,4 %.
De overdrachten stijgen met 4,1 miljoen euro en
vertegenwoordigen 30,7 % van de uitgaven. De
werkingsuitgaven en schulduitgaven dalen met
respectievelijk 2,1 en 1 miljoen euro.
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Overdrachten zijn uitgaven waar geen specifieke
prestatie tegenover staat, zoals bv. toelagen aan
het OCMW, de politiezone Brugge en verenigingen. De overdrachten vertegenwoordigen 30,7
% van de uitgaven. Ze stijgen omwille van een
verhoogde dotatie aan het OCMW (+ 2 miljoen
euro) en de politiezone (+ 1,3 miljoen euro). De
dotaties berekend per inwoner bedragen voor
2013 respectievelijk 212 en 200 euro.

2013
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De buitengewone dienst of investeringen
De buitengewone dienst omvat de duurzame investeringen die het stadspatrimonium verrijken.
Buitengewone uitgaven
Het totaal van de investeringsuitgaven bedraagt 26,4 miljoen euro.
Onderstaande tabel vermeldt de belangrijkste (nieuwe) investeringsuitgaven van 2013.
vastgelegd
krediet
Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen incl. restauraties

3.684.659

-2,6 mio euro

Oprichting van gebouwen

3.524.482

+2,0 mio euro

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden (parken, plantsoenen,…)

3.096.705

-1,7 mio euro

Aankoop van gronden

2.302.731

+2,3 mio euro

Wegwerkzaamheden

1.994.444

-4,3 mio euro

Aankoop van informaticamaterieel

1.809.223

+0,5 mio euro

Toelage politiehuis Lodewijk Coiseaukaai

1.359.575

+1,4 mio euro

Toelagen functioneel verbeteren van woningen en premies "wonen boven winkels"

1.047.688

-0,2 mio euro

Aankoop van vastrentende effecten

1.000.000

+1,0 mio euro

Finiwo & TMVW - volstorting deelnemingen

980.636

+0,3 mio euro

Aankoop van auto's, bestelwagen, vrachtwagens en speciale voertuigen

881.010

-15421 euro

Infrastructuurwerken

866.508

-0,2 mio euro

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

652.651

-0,9 mio euro

Aanpassingswerken aan gebouwen

12.897

-1,2 mio euro

Investeringssubsidies voor kerkfabrieken

12.616

-0,6 mio euro

0

-0,3 mio euro

Aankoop van gebouwen

Miljoenen

vergelijking
met 2012
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34,06
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26,40

evolutie van de buitengewone uitgaven

Buitengewone ontvangsten
De buitengewone investeringsuitgaven worden
gefinancierd met o.a. overboekingen van de gewone dienst (eigen middelen), overboekingen
uit het buitengewoon reservefonds, verkopen
van onroerende goederen en leningen.
Resultaat
Het algemeen begrotingsresultaat is opnieuw
negatief (-10,17 miljoen euro). De hoofdoorzaak
ligt, net als vorige jaren aan, in het niet aangaan
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van leningen. Wegens de gunstige financiële
toestand kan de Stad wachten tot het moment
van ontvangst van de factuur, dus niet bij vastlegging van het uitgavenkrediet. De niet-aangegane leningen bedragen 9,8 miljoen euro.
De gebudgetteerde kredieten voor overboekingen worden op het einde van het jaar aangepast
aan de reële situatie van de uitgaven in 2013.
Deze uitgaven en ontvangsten zijn dus in evenwicht.

DE ALGEMENE BOEKHOUDING OF PATRIMONIALE BOEKHOUDING
Het luik algemene boekhouding komt uit het bedrijfsleven. Waar in de budgettaire boekhouding enkel
geldstromen worden geboekt, krijgt men via de balans zicht op de bezittingen en schulden van de
Stad. Bij de kosten en opbrengsten (resultatenrekening) komen ook kosten en opbrengsten voor die
geen geldstromen genereren (bv. herwaarderingen en afschrijvingen).
De balans
ACTIVA
vaste activa
I

31-12-2012

31-12-2013

1.443.265.745

1.447.410.866

immateriële VA

II

1.397.124

materiële VA

verschil

1.062.169

eigen vermogen

4.145.121

I'

-334.955

1.176.613.561

1.181.389.693

4.776.132

III toegestane invest.subsidies

29.024.937

29.905.592

880.655

IV subsidiebeloften en leningen

14.498.187

13.404.188

financiële VA

221.731.936

vlottende activa

129.962.914

V

31-12-2012

31-12-2013

1.452.164.813

1.457.704.714

815.257.336

815.257.336

0

517.016.714

527.590.405

10.573.691

kapitaal

II' gekapitaliseerde resultaten

verschil
5.539.901

III' overgedragen resultaten

10.573.691

2.818.004

-7.755.687

IV' reserves

50.459.866

51.793.331

1.333.465

-1.093.999

V' verkregen inv.subs, giften en legaten

58.857.206

60.245.638

1.388.432

221.649.224

-82.712

VI' voorzieningen voor risico's en kosten

0

0

0

122.296.447

-7.666.467

121.063.846

112.002.298

-9.061.248

schulden

0

VII' schulden > 1 jaar

87.220.294

88.297.190

1.076.896

1.992.710

VIII' schulden ≤ 1 jaar

32.918.139

22.304.929

-10.613.210

VI voorraden
VII vorderingen ≤ 1 jaar

23.546.497

25.539.207

IX financiële rekeningen

97.548.416

96.223.436

-1.324.980

IX' bewerkingen voor derden

631.857

927.764

295.907

8.868.001

533.804

-8.334.197

X' overlopende rekeningen

293.556

472.715

-179.159

1.573.228.659

1.569.707.313

-3.521.346

TOTAAL PASSIVA

1.573.228.659

1.569.707.312

-3.521.347

X

overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIVA

Aan de passiefzijde stijgt het eigen vermogen met
5,5 miljoen euro. Dit komt vooral door de combinatie van de kapitalisering van het resultaat 2012
(+10,5 miljoen euro) en de stijging van de reserves
en subsidies. De schulden op minder dan 1 jaar
dalen aanzienlijk om diverse redenen: er werd 1
miljoen euro minder afgelost en de rekening ‘aan
te rekenen facturen’ verminderde met 4,9 miljoen
euro. In het kader van de overstap naar BBC werden alle geregistreerde nog niet betaalde facturen
uit 2013 geschrapt, zodat het saldo op nul is komen te staan. De rekening ‘leveranciers’ daalde
eveneens met 2,14 miljoen euro naar een saldo
van 39.313 euro, omdat zoveel mogelijk openstaande facturen nog in 2013 werden betaald.

De opmerkelijkste stijging zit bij de ‘materiële
vaste activa’. De rubriek ‘gebouwen en gronden’ is gestegen met 9,6 miljoen euro en de rubriek ‘wegwerkzaamheden’ met 3 miljoen euro.
De rubriek ‘vaste activa in uitvoering’ vertoont
daarentegen een daling van 9,4 miljoen euro.
Onder de ‘toegestane investeringssubsidies’ is
de stijging het hoogst in de rubriek ‘investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen’. De daling bij de vlottende activa is vooral te
verklaren door een daling van de rubriek ‘overlopende rekeningen’, die hoofdzakelijk bestaat
uit ‘aan te rekenen facturen’. In het kader van de
overstap naar BBC werden alle geregistreerde
nog niet betaalde facturen uit 2013 geschrapt.
Deze zullen in 2014 in de nieuwe boekhouding
worden verwerkt. De vorderingen op minder
dan 1 jaar stijgen met 2 miljoen euro.

De uitstaande schuld bedraagt eind 2013
99.179.006 euro en blijft quasi stabiel.
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Reservefondsen worden aangelegd met middelen die pas later een bestemming krijgen.
Uitzonderingen hierop zijn het Museaal Investeringsfonds, het Stedenfonds en het Pensioenfonds. In 2013 werd het reservefonds ‘Triënnale’
ingevoerd. Dit moet dienen voor het evenement
2015 van Brugge Plus. De stand van de fondsen
blijft in 2013 stabiel.
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Het resultaat van het boekjaar 2013 is gedaald
met 7,7 miljoen euro t.o.v. 2012. De belangrijkste
verklaring hiervoor is de daling van het courant
resultaat, die toe te schrijven is aan een toename bij de courante kosten. Een bijkomende
verklaring heeft te maken met een daling van de
reserves met 1,4 miljoen euro. Dit is het gevolg
van zowel een stijging bij de toevoeging van de
reserves van 2,6 miljoen euro als bij de afname
van de reservefondsen van 1,2 miljoen euro.
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resultaat van het boekjaar

Kerkfabrieken
BETOELAGING KERKBESTUREN
De gemeenten zijn verplicht bij te dragen in de
tekorten van de kerkbesturen, zowel voor de
werkingskosten als voor de investeringen. In
Brugge gaat het om 32 kerkbesturen. Het totaal van de werkingstoelagen bedraagt in 2013
1.068.138 euro. De toelage per kerkfabriek
hangt van vele factoren af, zodat een vergelijking niet zinvol is. Er zijn kerkbesturen met
veel eigen inkomsten (verhuur eigendommen,
beleggingen), terwijl andere volledig zijn aangewezen op de gemeentelijke toelage.
Voor investeringen doen de kerkbesturen
maximaal een beroep op de betoelaging van
de Vlaamse Gemeenschap en het provinciebestuur. Het saldo is ten laste van de Stad. Voor
niet-geklasseerde gebouwen (kerken en pastorieën) is de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap beperkt tot 30 % van de uitgaven.
In 2013 bedroeg het totaal voor de Stad Brugge
in deze categorie 872.142 euro voor diverse
werkzaamheden. Voor geklasseerde kerken en
pastorieën bedraagt de tussenkomst van de
Vlaamse Gemeenschap 60 % en van het provinciebestuur 20 %. Het totale krediet voor de Stad
Brugge bedroeg 119.240 euro.

Verenigingen,
intercommunales en
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Het decreet Integraal Waterbeleid heeft de
structuren voor de waterbeheersing hertekend
en vereenvoudigd. Het grondgebied van Brugge
behoort nu tot het Bekken van de Brugse Polders. De waterschappen werden afgeschaft.
De Stad trad in november 2013 toe tot de activiteit “Aanvullende diensten” van TMVW in het kader van een raamcontract voor multifunctionele
apparaten (copy, print, fax en scan).
De Stad trad in december 2013 toe tot de
OCMW-vereniging De Schakelaar. Deze vereniging is gericht op rationeel energiegebruik, in
het bijzonder voor kansarmen. Door de toetreding wil de Stad samenwerken met het OCMW
inzake energiebeleid.

Tal van kerktorens tekenen
zich af in de Brugse skyline
vanaf de molens aan de
Kruispoort.

Lokale economie
MARKTEN
Op de openbare markten blijft alles zijn gangetje
gaan. De geur van verse kip aan het spit en bloemen, alsook de kleurrijke textiel- en fruitkramen zorgen voor een ongekende shoppingsfeer.
Omdat Brugge trots is op haar markten, worden
deze ook op verschillende manieren in de kijker
geplaatst. Het ‘infoboekje’ over de markten (en
ook de kermissen) is hiervan, naast onder andere
de facebookpagina van de dienst Lokale Economie en persberichten, het mooiste voorbeeld.
Ook de jonge ondernemers worden niet vergeten
op de markt. Leerlingen en studenten die een
minionderneming oprichtten, kregen tot tweemaal toe de kans hun waren te verkopen tijdens
een openbare zaterdagmarkt. Deze verkoopervaring draagt ontegensprekelijk bij tot hun ontwikkeling en kan hen prikkelen om later tot het
‘echte’ ondernemerschap toe te treden.
Naast de private zondagmarkt telt Brugge nog 6
andere openbare markten: de maandagmarkt in
Lissewege, de woensdagmarkt op de Markt, de
vrijdagmarkt in Zeebrugge, de zaterdagmarkt op
’t Zand en op het Beursplein, de folkloremarkt
langsheen de Dijver en de vismarkt op de Vismarkt. De markten zijn een succesnummer. Op
de openbare markten zijn de abonnementsplaatsen steeds ingenomen en de loting voor de losse
standplaatsen kan op heel wat bijval rekenen.

MEIFOOR 2013
De meifoor is en blijft een speciale belevenis
voor iedereen. Zowel de inwoners van Brugge
als de bezoekers van buiten de stad kunnen niet
anders dan op te gaan in het kermisgevoel. Met
een 90-tal kermisattracties was het voor jong en
oud ook in 2013 weer volop genieten.
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TAXIDIENST
In Brugge reden er het voorbije jaar 53 taxi’s
rond. Dat is een status-quo t.o.v. 2012. Deze
behoorden toe aan 18 exploitanten. Zij stelden
162 taxichauffeurs tewerk. Dat zijn 10 personen
meer dan in 2012.

DIENST VOOR HET VERHUREN VAN
VOERTUIGEN MET BESTUURDER

Elk jaar organiseert de
dienst Lokale Economie ter
gelegenheid van de meifoor
een tekenwedstrijd,
waaraan gretig
deelgenomen wordt.

In Brugge waren er in 2013 welgeteld 100 vergunde verhuurvoertuigen met bestuurder. Ze
behoorden toe aan 22 exploitanten. Het aantal
verhuurvoertuigen daalde met 11 eenheden
t.o.v. 2012.
Nieuw was de spectaculaire attractie ‘Air Maxx’
op het Beursplein, een ideale publiekstrekker. In
het Koning Albertpark ging de meifoor de illusionistische toer op met het kermiskraam ‘Psychodelic’. In deze attractie werden alle zintuigen
getart, wat zorgde voor veel hilariteit!
Naast vernieuwende attracties blijft ook de kinderstoet op de openingsavond een succesvol
evenement. Méér dan 700 verklede kinderen
gaven het startschot voor de 813de editie van de
Meifoor door als één kleurrijke stoet doorheen
de Brugse straten te paraderen.
Ten slotte worden ook de minder gefortuneerden niet vergeten op de kermis. Ieder jaar nodigen foorreizigers instellingen voor personen
met een beperking uit om gratis een namiddag
kermisplezier te beleven. In 2013 werden zo ongeveer 500 personen met een beperking gelukkig gemaakt.

TOMBOLA’S
Op het grondgebied van Brugge werden er 9
tombola’s georganiseerd en gecontroleerd. Dat
zijn er 2 minder dan in 2012.

ONDERSTEUNING LOKALE ECONOMIE
VIA PREMIES
Animatie- en promotiepremie
De Stad Brugge voorziet voor handelsverenigingen een premie, tot 50% van de gemaakte
kosten, tot max. 2.000 euro voor bestaande activiteiten met vernieuwend element en tot max.
3.000 euro voor volledig nieuwe evenementen
die de lokale economie bevorderen. In 2013 werden 24 premies uitbetaald!
Premie Gratis Starten
Startende ondernemers verdienen een duwtje
in de rug! Daarom betaalt het stadsbestuur de
inschrijvingskost van 81,50 euro in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) terug aan
alle starters in Brugge.
Het stadsbestuur verleende in 2013 de subsidie
‘gratis starten’ aan 440 startende ondernemers.
Tevens werd de 2.000ste “gratis starter” gehuldigd!
Premie leegstaande handelspanden en
bedrijfsruimtes
Het stadsbestuur levert inspanningen om leegstaande bedrijfs- en handelspanden snel te
herbestemmen. Het afgelopen jaar keerde het
stadsbestuur 2 premies uit in het kader van de
herontwikkeling van een leegstaand handelspand
en een leegstaande bedrijfsruimte. Handelaars
die een leegstaand pand in de binnenstad of in een
randgemeente weer in gebruik willen nemen als
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handelspand, kunnen immers een premie krijgen
van 7.500 tot 20.000 euro.
Bij de herontwikkeling van een leegstaande bedrijfsruimte kunnen ondernemers een subsidie
van 25.000 tot 50.000 euro bekomen.
Premie ontwikkeling webshop
De dienst Lokale Economie verleent een toelage
voor de ontwikkeling van een webshop aan handelaars en dit in het kader van het toenemend
economisch belang van e-commerce voor de
kleinhandel.
De stadstoelage bedraagt enerzijds 50 % van
de gemaakte kosten, beperkt tot een maximum
bedrag van 500 euro, voor begeleiding en advies,
en anderzijds 50 % van de gemaakte kosten, beperkt tot een maximum bedrag van 500 euro voor
de technische implementering. Het afgelopen
jaar kende de Stad de premie toe aan 3 handelaars toe die inspanningen hadden gedaan om
hun fysieke assortiment digitaal te ontsluiten.
Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
De Stad Brugge nam in 2013 voor de 10de keer
deel aan de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Bedoeling was om mensen voor korte ritten
naar de winkel op de fiets te krijgen, aangezien
dit goed is voor het milieu, de eigen gezondheid en de portemonnee, en dit onder het motto
‘Fiets je kerngezond!’.
De campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
startte op 4 mei 2013 en eindigde op 8 juni 2013.
Fietsende shoppers konden in maar liefst 346
Brugse handelszaken terecht om hun spaarkaarten vol te stempelen. Er werden in totaal
3.985 spaarkaarten ingediend. Dat zijn ruim
1.300 kaarten meer dan in 2012.
Op het slotgala van Belgerinkel op 26 september 2013 bestond de prijzenpot waarin een onschuldige hand grabbelde uit 1 elektrische fiets,
9 fietsen en een fietsnetwerkbox. De prijzen
werden integraal gefinancierd door het stadsbestuur, de fietsnetwerkbox was een cadeau van
het provinciebestuur.

GASTRONOMISCHE IMPULSEN VIA
FESTIVALS
KookEET 2013
Om de brede waaier gastronomische topkwaliteit in Brugge onder het grote publiek te promo-

ten, werd op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 september 2013 de 3de editie van het
culinair evenement “KookEET” georganiseerd.
’t Zand fungeerde voor het eerst als locatie.
De organisatie was in handen van de stedelijke
dienst Lokale Economie, in samenwerking met
Brugge Plus.
Het opzet van dit evenement is dat zowel gekende als minder gekende Brugse toprestaurants
hun vertrouwde stek verlaten en bezoekers
kennis laten maken met hun kwaliteit. Brugge
en gastronomie zijn immers al lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met KookEET werd
nogmaals bevestigd dat de stad het Mekka is
voor culinaire fijnproevers.
Onder het peterschap van sterrenchef Geert
Van Hecke (De Karmeliet***) liet het kruim van
de Brugse topgastronomie de bezoekers kennismaken met zeer diverse gastronomische pareltjes. Voor de 3de keer op rij steeg het aantal
bezoekers, dit keer naar 104.000. Als ‘special
guest’ tekende Wout Bru (Chez Bru*) uit het
Franse Eygalières present.
Proevereitjes 2013
In het kader van de Week van de Smaak, organiseerde de Brugse Horecafederatie, in samenwerking met de dienst Lokale Economie op
zaterdag 16 en zondag 17 november 2013 een
culinaire verwentocht langsheen de Brugse
Reitjes.
Uiterst bekwame gidsen namens tijdens een
wandeling van anderhalf uur de deelnemers
op sleeptouw langs de bekoorlijke Brugse kanalen in het historische centrum van de stad.
Ze brachten levendige anekdotes over het gastronomische verleden van Brugge te berde en
hielden halt op 3 gastronomische locaties (Restaurant ’t Huidevettershuis, het PlazaCafé en
Brouwerij De Halve Maan). De deelnemers kre-
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gen er de mogelijkheid te genieten van exquisite
hapjes, een lekker streekbiertje of frisdrankje.
Chefs van lokale topzaken (zoals The Chocolate
Line, Restaurant Patrick Devos, Bistro Kok au
Vin, Restaurant Guillaume, Bistro den Amand,
Brouwerij De Halve Maan, PlazaCafé en Restaurant ’t Huidevettershuis) schotelden ter plaatse
verfijnde vingerlikkende “proevereitjes” voor. Dit
kleinschalig evenement lokte op de 2 dagen 10
volgeboekte groepen.

DIGITAAL INFOPUNT VOOR HET
ONDERNEMEN IN REGIO BRUGGE
De regionaal-economische website www.ondernemenderegiobrugge.be kende in 2013 haar
derde werkingsjaar. De webstek is hét economisch informatieplatform voor de regio Brugge.
Door alle interessante regionaal economische
informatie te bundelen op een overzichtelijke
en gebruiksvriendelijke website wordt er een
meerwaarde gecreëerd voor het economisch
reilen en zeilen in de Brugse regio.
De website heeft aandacht voor alle belangrijke
economische actoren en belangenorganisaties.
Alle gemeenten binnen het Brugse RESOCgebied hebben een steekkaart op de website.
De bezoeker vindt er de specifieke lokaal-economische beleidsaccenten en de contactgegevens van de voor ondernemers relevante stadsdiensten. Er staat informatie op over de unieke
sociaal-economische positie van elke gemeente
in de regio. Nieuwsberichten en een evenementenkalender zorgen er bovendien voor dat de
website doorlopend de vinger aan de pols houdt.
Het “digitaal infopunt voor het ondernemen in
regio Brugge” is een samenwerkingsproject
tussen de Stad Brugge (trekker van het project), RESOC Brugge en de 9 gemeenten uit de
Brugse regio: Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. De Europese,
Vlaamse en provinciale overheid participeren
in de financiering van dit gemeentegrensoverschrijdend project.
Tijdens het afgelopen kalenderjaar werden
7.908 unieke bezoekers geregistreerd. Het overgrote deel daarvan kwam uit eigen land. Toch
bezochten 317 Nederlandse, 105 Amerikaanse,
72 Britse, 57 Duitse, 39 Portugese, 29 Franse,
18 Spaanse en 14 Italiaanse bezoekers de webstek.
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LAND- EN TUINBOUW
Momenteel zijn er in Brugge 151 landbouwbedrijven actief. Die bedrijven bewerken een landbouwoppervlakte van 3.971,44 ha.
Schattingscommissies
Wanneer de schattingscommissie samengeroepen wordt, is dit meestal geen goed nieuws. Dit
betekent dat de natuurelementen de landbouwers schade berokkend hebben. In 2013 werd
de schattingscommissie 6 keer samengeroepen, wat beduidend minder is dan in 2012. In
2013 werd schade onder andere vastgesteld aan
bieten, zomergerst, en maïs.

VISSERIJ
European Seafood Exposition
Het stadsbestuur Brugge ondersteunt door
een toelage van 5.000 euro de deelname van de
Vlaamse Visveiling aan de European Seafood
Exposition (ESE). De ESE is in meer dan 10 jaar
tijd uitgegroeid tot de belangrijkste visvakbeurs
ter wereld. Gemiddeld wordt de beurs door
meer dan 20.000 bezoekers uit meer dan 150
landen bezocht.
Visserijfeesten
Op zondag 23 juni 2013 vonden de Visserijfeesten in Zeebrugge plaats. Naar jaarlijkse gewoonte startte de dag rond 9.30 uur met de traditionele zeewijdingsprocessie die optrok van de
Zustersstraat naar de Sint-Donaaskerk, waar
omwille van het slechte weer de eucharistieviering plaatsvond.
Enkele jaren geleden besliste het stadsbestuur
in te staan voor de organisatie van een aantrekkelijk namiddagprogramma. Ook nu weer was
er flink wat animatie. Plaats van het gebeuren
was naar jaarlijkse gewoonte de oude vismijnsite. Rond de middag konden de bezoekers voor
het podium op het evenementenplein (voor hal
4 - Seafront) plaatsnemen voor swingende optredens. Het shantykoor Blankenberge beet er
de spits af. In het poëtisch kapsalon van het reizend speeltheater “Kip van Troje” konden alle
aanwezige kindjes gratis betoverd worden om
een grappig, eigenaardig en donzig kapsel te
krijgen. De kids konden zich ook creatief uitleven in de krijttekenwedstrijd en zich amuseren
op een springkasteel.

Ter gelegenheid van de Visserijfeesten werd tevens een bezoek aan het Maritiem Themapark
Seafront aan een reductietarief aangeboden.
Bovendien konden in hal 4 van Seafront diverse
maritieme tentoonstellingen bezocht worden.
Voor de lekkerbekken waren er langs het parcours heerlijke visproevertjes, onder meer gebakken pladijsfilets van de Visbakkers van Heist.

Eigendommen
Een constante is de continu veranderende samenstelling van het stedelijk patrimonium.
2013 was voor de dienst Eigendommen een bedrijvig jaar.
De Stad Brugge verwierf 53.670 m² voor de uitbreiding van het natuurgebied “Gemene Weidebeek”.
In het kader van het speelruimtebeleidsplan
kocht de Stad ter hoogte van de wijk Kruisabele
de kasteeldreef Ten Berge aan, die ter hoogte
ligt van de wijk Kruisabele, evenals de tuin van
het domein “Les Acacias” in de Hogeweg net
buiten de Smedenpoort. De Stad wil beide domeinen inrichten als park en speelruimte.

Het stadsbestuur tastte ook in de buidel voor de
aankoop van een perceel grond in de Heiststraat
in Zeebrugge. Het perceel dient te fungeren als
groene poort van de Kustlaan naar de Heiststraat.
Er werd ook grond aangekocht voor de aanleg
van een dubbel fietspad langsheen de Astridlaan, van de Kerklaan tot de Oude Putstraat in
Oedelem. Voor het landinrichtingsplan Groene
Fietsgordel ruilde de Stad grond voor de aanleg van een recreatief fietspad in het domein
Beisbroek. In ditzelfde kader kocht de Stad het
Chartreuzinnengoed aan, goed voor 90.060 m²
bos. In het domein Ryckevelde, verwierf de Stad
Brugge door een grondruil de toegangsdreef
naar het kasteel.
Een oppervlakte grond van 4.308 m², gelegen
aan het “Kanaaleiland”, Buiten Katelijnevest,
werd aangekocht als potentiële ruimte voor
jongeren. De voormalige kerk Blijmare kwam
opnieuw in het stadspatrimonium. De hoeve in
de Beisbroekdreef 2 deed de Stad van de hand.
Verder werd de Stad ook onteigend voor de aanleg van de A11.

Jaarverslag 2013

31

De Stad verkocht onroerende goederen, zoals
perceeltjes tuingrond aan de aanpalende eigenaars en gronden voor het plaatsen of vernieuwen van de nutsvoorzieningen aan Imewo. Er
werden diverse erfdienstbaarheden gevestigd
op de ondergrond voor de aanleg van leidingen,
dit zowel voor Imexo, Aquafin als Elia. Ontwikkelaars van bouwprojecten stonden kosteloos
wegen af voor de inlijving in het openbaar domein. Verder kocht de Stad gronden aan om
straten herin te richten en fietspaden aan te
leggen, parkeergelegenheid te realiseren en
groene ruimtes te creëren.
In het ex-militair hospitaal in de Peterseliestraat, in beheer gegeven aan een vastgoedfirma, werd nu ook de eerste verdieping in gebruik genomen.
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De fietsbergingen in de binnenstad blijven een
succesverhaal. Ze zijn allemaal verhuurd en er
zijn vele gegadigden die ingeschreven zijn op de
wachtlijsten. De gebruikers zijn zeer tevreden
dat ze hun stalen ros niet meer tegen hun huisgevel of in de gang of zelfs living moeten stallen.
Met de voetbalvereniging Club Brugge en Cercle Brugge werd een nieuwe gebruiksovereenkomst afgesloten voor het gebruik van het Jan
Breydelstadion.
Op de kinderboerderij De Zeven Torentjes
diende er op het eind van het jaar een nieuwe
concessionaris te worden aangesteld voor het
domeintoezicht, de dierenverzorging en de exploitatie van de cafetaria. De concessie werd
opengesteld voor socio-economische ondernemingen die ijveren voor het creëren van sociale
tewerkstelling.

HOOFDSTUK 4

Personeel

Personeelsdienst
PERSONEELSBEZETTING DAALT
In 2013 was er een lichte daling van het aantal stadsmedewerkers met 2,21 % ten opzichte
van 2012. In 2012 telde het personeelsbestand
1.561, 5 VTE’s (voltijdse equivalenten); in 2013
waren er dat nog 1.527,02 VTE’s.
De belangrijkste oorzaak hiervan ligt bij de
Brandweer. De Hulpcentrale 100 die in onze kazerne is gevestigd en de noodoproepen van de
provincie ontvangt en behandelt, werd gefederaliseerd. Dit houdt in dat de medewerkers die
vroeger op de payroll van de stad stonden, nu
door de federale overheid worden bezoldigd.
243 werknemers die
de volgende jaren
met pensioen gaan,
zullen omwille van
besparingsmaatregelen
niet vervangen worden
door aanwervingen.
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Andere dalingen in het personeelsaantal vloeien voort uit de pensioneringsgolf die langzaam
maar steeds duidelijker op gang komt. De
meest opvallendste bewijzen hiervan zien we
in de Wegendienst (- 5,8 VTE), Gebouwendienst
(- 6,2 VTE) en Groendienst (- 7,1 VTE).
Gelet op de financiële toestand bij de lokale besturen, besliste het stadsbestuur om het personeelsbudget te doen dalen door mensen die
met pensioen gaan niet te vervangen door aanwervingen.

Personeelsbezetting (verrekend naar VTE of voltijdse equivalenten)
Stadsdienst
Decretale graden / Managementteam
Ombudsdienst
Coördinatiedienst
Dienst Pers en Publicaties
Mobiliteitscel
Dienst Informatica
Dienst Stedenbeleid
Communicatiedienst
Financiële Dienst
Algemeen Bestuur
Secretarie
Drukkerij / Economaat
Kabinet burgemeester
Kabinetten schepenen
Bevolking
Burgerlijke Stand en grafvergunningen
Personeelsdienst
Onderwijs / onderwijsbeleid
Jeugddienst
Welzijn: algemeen
Welzijn: Peutertuinen e.d.m.
Welzijn: Buitenschoolse Kinderopvang
Diversiteits- en Noordzuiddienst
Wegendienst
Patrimoniumbeheer - Gebouwen
Ruimtelijke Ordening
IDPBW
Groendienst
Sportdienst
Cultuurcentrum
Cultuur
Public Relations en Onthaal
Bibliotheken
Archief
Musea
Leefmilieu
Dienst Economie
Dienst Eigendommen
Toerisme
Vergunningen
Schoonmaakpersoneel
Preventiedienst
Brandweer
Brandweer - administratie en technisch personeel
Brandweer – centrale
Totaal
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31/12/2013
4
2,8
4,9
7,6
6
13,8
2
10,3
47,15
4,2
8,6
5,3
5,8
8
40,32
24,64
27,75
8,57
20,6
7,26
17,5
10,33
5,6
67,2
88,7
58,68
2
193,22
38,25
44,59
39,3
13,93
74,96
9
167,6
103,9
4,8
4,97
30,57
5,7
99,46
39,67
136,6
9,9
1
1527,02

31/12/2012
5
2,8
6,6
8,6
4
13,8
2,7
10,3
42,7
3,4
6,8
5,1
5,8
10
40,72
25,64
29,3
8,37
20,8
8,3
17,1
9,6
5,6
73
94,9
59,15
3
200,32
38,8
45,09
39,3
14,93
74,93
8,8
163,45
103,2
5
4,82
32,47
6,2
98,34
38,27
136
9,9
18,6
1561,5

verschil in VTE
-1
0
-1,7
-1
2
0
-0,7
0
4,45
0,8
1,8
0,2
0
-2
-0,4
-1
-1,55
0,2
-0,2
-1,04
0,4
0,73
0
-5,8
-6,2
-0,47
-1
-7,1
-0,55
-0,5
0
-1
0,03
0,2
4,15
0,7
-0,2
0,15
-1,9
-0,5
1,12
1,4
0,6
0
-17,6
-34,48

verschil in %
-20,00%
0,00%
-25,76%
-11,63%
50,00%
0,00%
-25,93%
0,00%
10,42%
23,53%
26,47%
3,92%
0,00%
-20,00%
-0,98%
-3,90%
-5,29%
2,39%
-0,96%
-12,53%
2,34%
7,60%
0,00%
-7,95%
-6,53%
-0,79%
-33,33%
-3,54%
-1,42%
-1,11%
0,00%
-6,70%
0,04%
2,27%
2,54%
0,68%
-4,00%
3,11%
-5,85%
-8,06%
1,14%
3,66%
0,44%
0,00%
-94,62%
-2,21%

ZIEKTEVERZUIMBELEID WERPT ZIJN
VRUCHTEN AF
Het ziekteverzuimbeleid, dat in het voorjaar
van 2011 was opgestart, werd verder uitgevoerd. Er werd gewerkt met risicoanalyses bij
de stadsdiensten waar de verzuimcijfers hoog
lagen, het sociaal medisch team werd ingeschakeld, en er werden actieplannen op maat
uitgewerkt om een oplossing te bieden en de
oorzaken van het verzuim aan te pakken. Dit
leidde tot een verdere verlaging van het ziekteverzuimcijfer: met een ziekteverzuimpercentage van 6,03 % bereiken we het laagste
cijfer sinds de start van dit beleid.

HERMES: EEN GEÏNTEGREERD
HR-SOFTWAREPAKKET IN WORDING
Tot nog toe draaiden een aantal afzonderlijke
softwarepakketten rond personeelsbeheer
en –beleid naast elkaar of werd gebruik gemaakt van Office-ware om in de opvolging
ervan te voorzien: de loonmotor, het luik personeelsadministratie, rekrutering, vorming, …
Eind 2012 werd de opdracht om tot een geïntegreerd HR-softwarepakket te komen, gegund. Over een periode van drie jaar zullen
alle HR-aspecten worden geanalyseerd en
ingebed in één pakket.
In 2013 werden de luiken personeelsadministratie en rekrutering op de rails gezet. Doel is
om alle gegevens eenduidig op één plaats te

AANWERVINGSEXAMENS
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2013)
Preventieadviseur
Administratief medewerker

bewaren en te verwerken, wat een efficiëntere
werking zal toelaten. Op termijn zal elke medewerker ook met een soort self-service zijn/
haar dossier kunnen opvolgen, verlof aanvragen, reftermaaltijden bestellen… Er komt ook
een aparte module voor de leidinggevende,
die zo vlot de evaluaties van zijn/haar medewerkers zal kunnen plannen en opvolgen.

MINDER SELECTIEPROCEDURES
In 2013 organiseerde de Personeelsdienst 7
aanwervingsexamens . Daarnaast waren er 23
selectieprocedures en twee procedures voor
interne mobiliteit. Door de beslissing om in
te krimpen op het vlak van personeelsbudget,
lag het aantal selecties een stuk lager dan in
2012.
Vooral de functies hulparbeider voor de
schoonmaak, huisbewaarder en seizoensarbeider bij de Groendienst, konden veel kandidaten bekoren, zodat het aantal inschrijvingen
voor deze selecties merkbaar hoger was dan
voor andere functies.
De lijst van functies waarvoor de Stad rekruteerde, toont opnieuw hoe divers de werking
van een lokaal bestuur is: medewerkers zijn
er actief in zowel musea als op speelpleinen,
in het groenbeheer zowel als in financiën, in
ruimtelijke ordening zowel als in stadsreiniging, rond mobiliteit zowel als in communicatie en inspraak, …

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

4

2

0

524

295

80

Ploegbaas Entrepot (contractueel)

9

6

2

Boekhouder dienst Financiën en Musea

25

17

5

Diversiteitsmedewerker

67

44

6

Technisch gegradueerde DRO

13

10

7

Noodplanningsambtenaar

10

7

3

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
het interview

aantal
geslaagde
kandidaten

INTERNE MOBILITEIT
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2013)
Technisch assistent begrafenissen

1

1

1

Admin. medewerker informatica bij de Sportdienst

1

1

1
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aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

Fietsambtenaar

26

17

2

SELECTIES
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2013)

Coördinator toekomst van Brugge

42

30

2

Gemeenschapswachtcoördinator

5

4

2

Centralist (musea)

98

83

10

Hulparbeider schoonmaak

163

84

29

Personeelsconsulent Personeelsdienst

17

13

2

Arbeider dienst Leefmilieu

98

68

34

Medewerker kinderdagverblijven Welzijn

25

18

8

Gemeenschapswacht (maart)

19

10

2

Gemeenschapswacht (oktober)

33

21

5

Seizoensarbeider Groendienst

114

69

30

Schoolspotter

18

11

4

Huisbewaarder Academie

115

71

8

Huisbewaarder Biekorf

97

33

5

Huisbewaarder Watertoren

94

49

13

Boekhouder

7

3

2

Redacteur-informatie Pers en Publicatie

40

34

6

Administratief medewerker Entrepot

48

31

9

Vertrouwenspersoon intern

2

2

2

Adjunct-conservator Bruggemuseum

18

13

6

Educatief technisch medewerker Kinderboerderij

38

33

19

Ruimtelijk planner

15

10

2

Consulent speelpleinwerking

18

13

1

VORMING: ACCENT OP VEILIGHEID EN
TECHNISCHE OPLEIDINGEN
In 2013 volgden 2.175 medewerkers een opleiding, goed voor in totaal 4.433 opleidingsdagen.

Soort opleiding

aantal deelnames aan
vormingsactiviteiten

Aantal
dagen

administratief

443

484

dienstspecifiek

625

1.104

informatica

161

534,5

leidinggeven/
management

38

103

technisch

238

654

vaardigheden

302

990,5

wetgeving/
bestuursrecht

120

251

veiligheid

230

312

2.175

4.433

totalen

Toelichting bij de indeling
Administratief: o.a. startersopleiding, schriftelijke
communicatie, notuleren
Dienstspecifiek: vorming die specifiek hoort bij
een welbepaalde dienst
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Informatica:

vorming rond Office-toepassingen en specifieke dienst-/
stadsgebonden pakketten
Leidinggeven: vorming rond evaluatiesysteem,
coachend leidinggeven, management
Technisch:
o.a. wegenbouw, groenonderhoud, schoonmaaktechnieken
Vaardigheden: o.a. persoonlijke vaardigheden,
zoals communicatie, onderhandelen, vergaderen, EHBO
Wetgeving:
vorming rond gemeentedecreet,
overheidsopdrachten,
decreet
ruimtelijke ordening, bestuursrecht
Veiligheid:
o.a. vorkheftruck, werken op
hoogte, ecodriving, vrachtwagenlaadkraan.
Daarnaast waren er geen echt grote projecten, behalve de voorbereidingen voor de ingebruikname van de nieuwe financiële software
Agresso. De Vormingsdienst bood hierin heel
wat ondersteuning aan de Financiële dienst.

In 2013 vonden er heel wat technische opleidingen plaats, zoals opleidingen voor het behalen
van rijbewijzen, keukenhygiëne, weesbronherkenning en omgaan met KGA.

nieuwe lay-out, naam én rubrieken zien medio
2014 het licht. De dienst Interne Communicatie
zet achter de schermen de puntjes op de i voor
dit vernieuwde blad.

Verder ging ook bijzondere aandacht naar veiligheidsopleidingen, een trend die zich in de
komende jaren hopelijk nog zal verderzetten.
Hierin passen opleidingen EHBO, kettingzagen,
werken op hoogte, vorkheftruck, enzovoort.

Daarnaast verzorgde Interne Communicatie in
2013, 166 interne berichten onder de rubriek
“Prikjes”, 104 pagina’s personeelsblad en onthaalde het 122 nieuwe medewerkers op zijn of
haar eerste werkdag (waaronder de nieuwe kabinetsequipe van burgemeester Landuyt en de
kersverse fietsambtenaar).

Een bijzondere vermelding verdienen de erfgoedbewakers en centralisten van de musea.
Na een grootschalige interne reorganisatie met
bijhorende examens, slaagden alle aangestelde
medewerkers in de opgelegde wettelijke opleidingen, die extern moeten worden gevolgd (‘erfgoedbewaker’ en ‘operator alarmcentrale’).

Interne communicatie
Interne communicatie bevraagt zijn publiek
en lanceert een nieuw intranet
In 2013 lanceerde de dienst Interne
Communicatie een nagelnieuw intranet
“Intractief”. Het oude statische intranet maakte na ruim 8 jaar plaats voor een intranet met
een lange reeks aan nieuwe mogelijkheden.
Een nieuw intranet bouw je echter niet zomaar.
Daarom voerde de dienst Interne Communicatie
een grondig onderzoek naar de noden van de
medewerkers tegenover dit medium. Op basis van dit onderzoek goot de dienst Interne
Communicatie het intranet in een nieuw productgerichte structuur en ontwikkelde de dienst
een nieuwe, interactieve startpagina waarin de
belangrijkste taken van de collega’s vervat zijn.
Een nieuw intranet betekent ook nieuwe mogelijkheden. Zo is er voortaan ruimte voor tweerichtingscommunicatie, zijn interne applicaties
naadloos geïntegreerd en kunnen administratieve processen vereenvoudigd worden door een
formulierengenerator.
Terwijl het nieuwe intranet in zijn plooi viel,
startte de dienst Interne Communicatie een
breed lezersonderzoek rond ‘Infocontact’, het
personeelsblad van Stad Brugge. Ook dit medium verdiende een grondige opfrissing gebaseerd op noden van de medewerkers. Een
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Sodibrug
Sodibrug, de sociale dienst voor het personeel van de Stad Brugge, blijft een vaste waarde voor de (gepensioneerde) medewerkers
van de Stad. Sodibrug biedt haar leden een
gevarieerd aanbod aan diensten, kortingen,
activiteiten, …

De 6de sportnamiddag werd, ondanks het herfstweer, een groot succes. 789 stadsmedewerkers
toonden zich van hun sportiefste kant in één van
de 27 sporten die werden aangeboden. Nadien
konden zij nog even napraten met een hapje en
een drankje.

EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
2013

Tijdens de laatste week van juli sloeg Marcel
Vanthilt zijn tent op op het strand van Zeebrugge.
Sodibrug had 60 gratis tickets ter beschikking
(12 voor elke dag) en kon daardoor haar leden
uitnodigen om een aflevering bij te wonen. 52
leden gingen op dit aanbod in.

Zowel in het voor- als in het najaar biedt
Sodibrug haar leden de mogelijkheid om in te
schrijven voor een reeks van tien yogalessen op
donderdagmiddag of -avond. Met een gemiddelde van 15 deelnemers per les blijft deze activiteit voor het 3de jaar op rij in de smaak vallen.
In het Gruuthusemuseum liep vorig jaar de tentoonstelling “Liefde en Devotie”. Sodibrug organiseerde voor haar leden een gratis bezoek,
voorafgegaan door een inleiding van de collega’s van de Musea, en gevolgd door een drankje
in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum.
160 Sodibrugleden (zowel actieven als gepensioneerden) schreven zich hiervoor in.
54 Sodibrugleden brachten op 23 april 2013 een
bezoek aan het bekendste café in Vlaanderen,
Café Corsari. De 2de editie van de motorrit werd
een bepijlde rit door het ruime Brugse ommeland. Onderweg waren enkele stops voorzien
en bij terugkeer op de Burg was er nog gelegenheid voor een drankje of om na te genieten
van de WacKo-rockoptredens in het kader van
de Week van de Amateurkunsten. Per persoon
betaalde men voor deze activiteit 12 euro. 35
motorrijders waren present.

Zowel de actieve als de gepensioneerde
stadsmedewerkers konden opnieuw gratis
deelnemen aan Kroenkelen. 112 Sodibrugleden
schreven zich hiervoor in.
Op 25 september zakten 275 leden af naar
Kinepolis om er in avant-première “Het Vonnis”
te bekijken.
383 stadsmedewerkers brachten de winter
griepvrij door, dankzij de gratis griepvaccinatie.
Het Sinterklaasfeest in De Dijk bezorgde 289
kindjes een feestelijke namiddag. De Sint en zijn
delegatie Zwarte Pieten brachten voor elk kind
een mooi geschenkje mee.
In het kader van de actie Music for Life koos
Stad Brugge om ’t Sas en De Brug te steunen.
Door het aankopen van een virtuele cadeaubon
zamelden de stadsmedewerkers 2.010,55 euro
in.

KORTINGEN 2013
De voetballiefhebbers kwamen ook in 2013 aan
hun trekken bij Sodibrug. Ze konden voor 16
euro per persoon de stadsderby bijwonen (69
inschrijvingen). Voor de wedstrijd Club Brugge –
Lierse betaalde men 10 euro (23 inschrijvingen).
Ook op vlak van cultuur, in de ruime zin van het
woord, golden kortingen voor de Sodibrugleden:
“Dévorer le ciel” in de Magdalenazaal (1 ticket
kopen – 1 gratis), 1 euro korting bij aankoop van
een ticket voor de Commere Comedy Cup, voorstelling van de Noorse pianist Leif Ove Andsnes
in het Concertgebouw (1 ticket kopen – 1 gratis), korting op tickets voor het Cactusfestival
én Dranouter (geen reservatiekosten betalen),
een mooie korting van 5 euro bij de aankoop van
tickets voor de Reiefeesten, 1 euro korting bij
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aankoop van een ticket voor het Fantastic Film
Festival Bruges, “met de ogen dicht” (1 ticket
kopen – 1 gratis).

REFTER
De Stad Brugge beschikt over 4 refters, waar
de collega’s, al dan niet met gezinsleden, kunnen lunchen. Elke middag is er keuze tussen
een dagschotel, biefstuk met frietjes, spaghetti,
vegetarische maaltijd (burger of quorn), quiche,
een extra slaatje, broodjes (ham/kaas/broodje
vd week), verschillende salades en pizza’s (enkel in de winter).

SENIORENWERKING
Sodibrug heeft een eigen seniorenwerking.
Maandelijks komen een vijf- à zestal gepensioneerde medewerkers samen om activiteiten
voor te bereiden. Ze krijgen hiervoor ondersteuning van Sodibrug.

In 2013 werden in totaal 14.391 maaltijden
besteld.

KINEPOLIS
De verkoop van Kinepolistickets blijft een vaste waarde in het Sodibrugaanbod. Dat dit gesmaakt wordt door de leden, blijkt uit het aantal
tickets dat in 2013 de deur uitging: 4.039.

PRETPARKEN
Van de paas- tot en met de herfstvakantie kan
je bij Sodibrug tickets kopen voor de meeste
Belgische pretparken. Ook de Efteling zit sinds
2013 in het aanbod. Er zijn telkens mooie kortingen voorzien. In totaal verkocht Sodibrug in
2013 957 tickets.

HOSPITALISATIEVERZEKERING
De Stad Brugge biedt haar medewerkers de
mogelijkheid om aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering. Voor de
meeste van die medewerkers betaalt de Stad
de premie. Ook inwonende gezinsleden kunnen mee aansluiten. Sodibrug telde in 2013
3.192 aansluitingen (medewerkers, partners
en kinderen).

In 2013 stonden volgende activiteiten op
het programma: nieuwjaarsfeest, “Brugse
Verhalen” door Nico Blontrock, bezoek aan
het Rijksarchief, tentoonstelling Liefde en
Devotie, dagreis naar Noord-Frankrijk, fietstocht, dagreis naar De Panne, filmvoorstelling “Vergeet me niet”, busrondrit en bezoek
haven Zeebrugge, bierproeverij.
Daarnaast bezorgen de leden van de stuurgroep de 90-plussers onder de Sodibrugleden
een mand met lekkere Fairtradeproducten.
Voor het eerst werd een tussenkomst voorzien in de griepvaccinatie. 320 gepensioneerde leden kregen een tussenkomst van 8 euro.

HULPVERLENING
Sodibrug biedt een gevarieerd aanbod van
hulpverlening aan. Het kan gaan om financiële hulp (lening, medische bijstand, bijpassing
bij de ziektevergoeding, …) tot hulp bij problemen op de werkvloer of in de persoonlijke
levenssfeer.
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Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming
op het werk (IDPB)
In 2013 werkten de 1.798 personeelsleden van
de Stad Brugge samen ca. 2.397.435 uren.
Hierin zitten de vrijwilligers bij de brandweer
niet vervat. Tijdens deze werkuren deden zich
het afgelopen jaar 83 arbeidsongevallen voor.
Let wel, het gaat hier enkel om arbeidsongevallen van de werknemers op de arbeidsplek zelf
met als gevolg een volledige tijdelijke werkongeschiktheid van tenminste één dag, de dag van
het ongeval niet meegerekend. De graad van
frequentie, die het aantal ongevallen met minstens één dag werkverlet weergeeft per miljoen
gepresteerde uren, bedraagt 34,39. De graad
van ernst, die het aantal kalenderdagen werkverlet door arbeidsongevallen aangeeft per duizend gepresteerde uren (= blootstelling aan het
risico) bedraagt 0,54. Al deze arbeidsongevallen zorgden in totaal voor 1.617 dagen effectief
werkverlet.
De collega’s van de Groendienst waren in
2013 goed voor ongeveer 19,92 % van het
aantal arbeidsongevallen. Zij staan daarmee
(weinig benijdenswaardig) aan de top, gevolgd door de Brandweer met 16,86 % en de
Schoonmaakdienst met 15,6 % van het totale
aantal arbeidsongevallen. Deze 3 diensten zorgden voor meer dan de helft (51/83) van het totale
aantal arbeidsongevallen en kunnen bijgevolg
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gecatalogiseerd worden als zijnde de meest risicovolle diensten. In 1/3 van de gevallen blijft het
slachtoffer niet langer dan 14 dagen afwezig,
in 1/4 van de gevallen zelfs niet langer dan één
week. Oppervlakkige letsels en verstuikingen/
verrekkingen zijn veruit de meest voorkomende
letsels; samen zijn ze goed voor bijna 3/4 (71 %)
van alle voorkomende letsels. Heel vaak zijn die
het gevolg van inspanningen, verkeerde bewegingen, val of contact met voorwerpen.
Het hoogste aantal ongevallen deed zich voor
op maandag (19/83) gevolgd door de donderdag
(17/83) en dinsdag/woensdag (ex aequo 14/83).
Naast deze ongevallen op de werkplek zelf hadden het afgelopen jaar nog 44 collega’s een ongeval op de weg van of naar het werk.
Het departement gezondheidstoezicht (arbeidsgeneeskundige dienst) voerde in 2013 in totaal
151 aanwervingsonderzoeken uit en maar liefst
1.086 periodieke gezondheidsbeoordelingen.
Hierin waren begrepen: werknemers met een
veiligheidsfunctie, werknemers met een functie van verhoogde waakzaamheid, werknemers
die activiteiten uitoefenen met een welbepaald
risico zoals fysische, chemische en biologische
agentia, het werken met beeldschermen, personeel belast met het manueel hanteren van
lasten, werknemers die in contact komen met
voedingswaren en werknemers van minder dan
21 jaar.

HOOFDSTUK 5

Onderwijs,
Welzijn, Noord-Zuiddienst,
Diversiteitsdienst,
Vrijwilligerscentrale,
Stedenbeleid

Onderwijs
DIENST LOKAAL
ONDERWIJSBELEID

een politieke en economische route met allerlei
opdrachtenfiches, een digitaal krantje, …

Tussen onderwijs en andere lokale beleidsdomeinen zijn veel raakvlakken. Om hierop te
kunnen inspelen, heeft de dienst lokaal onderwijsbeleid binnen de Stad de regiefunctie. Deze
dienst werkt hiervoor samen met een waaier aan
andere diensten en partners.

DIDACTISCHE SCHOOLUITSTAP

SAMENWERKING MET HET LOKAAL
OVERLEGPLATFORM GELIJKE
ONDERWIJSKANSEN (LOP)
Via de onderwijsdeskundige is de Stad vertegenwoordigd in het LOP basis- en secundair
onderwijs. De aandacht ging in 2013 naar het
op elkaar afstemmen van de beleidsplannen
van het LOP, het OCMW en de Stad om zo beter
te kunnen samenwerken rond de doelstelling
gelijke onderwijskansen. Enkele voorbeelden:
blijvende ondersteuning van onderwijsprojecten als ’t Scharnier en Blink!, aandacht voor
nieuwe noden/behoeften, het belang van kleuterparticipatie, aandacht voor de overstap van
basis- naar secundair onderwijs, aandacht voor
schoolkosten, gezamenlijke (preventieve) aanpak rond spijbelen, aandacht voor de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, ondersteuningsaanbod voor scholen, … Zo konden scholen
konden intekenen op een vormingsaanbod rond
‘(kans)armoede op school’, gegeven door CAW
Noord West-Vlaanderen en Wieder vzw, met ondersteuning van de beide LOP’s, het OCMW en
de Stad.

DIDACTISCHE SCHOOLUITSTAP
Al jaren biedt de Stad aan Brugse leerlingen van
het 6de leerjaar (buitengewoon) lager onderwijs
een didactische schooluitstap aan. De dag bestaat uit een halve dag bezoek aan de Brugse
binnenstad en een halve dag bezoek aan Brugge
en/of een rondrit in de zeehaven van Brugge. Op
23 en 25 april maakten in het totaal 39 scholen gebruik van dit aanbod, goed voor zo’n 1244
leerlingen. 19 scholen tekenden in voor het havenbezoek, 20 scholen kozen voor het stadsbezoek.
Daarnaast gebruikten de scholen ook de website www.stapindestadbrugge.be, een interactieve verdieping en verbreding van het bestaande concept. De website, een initiatief van
Brugge Plus vzw, is ook toegankelijk voor nietBrugse scholen en richt zich in de eerste plaats
op het 6de leerjaar en de eerste graad van het
secundair onderwijs. Op de site vinden scholen

Al jaren biedt de stad aan Brugse leerlingen
van het 6de leerjaar (buitengewoon) lager onderwijs een didactische schooluitstap aan. De
dag bestaat uit een halve dag bezoek aan de
Brugse binnenstad en een halve dag bezoek aan
en rondrit in de Brugse Zeehaven. Op 27 en 29
maart maakten in het totaal 30 scholen gebruik
van dit aanbod, goed voor zo’n 920 leerlingen.
18 scholen tekenden in voor het volledige programma, 12 scholen kozen voor een halve dag
(6 Zeebrugge, 6 Brugge).
Daarnaast lanceerde Brugge Plus in juni ook
de website www.stapindestadbrugge.be, een interactieve verdieping en verbreding van het bestaande concept. De website is ook toegankelijk
voor niet-Brugse scholen en richt zich in de eerste plaats op het 6de leerjaar en de eerste graad
van het secundair onderwijs. Op de site vinden
scholen een politieke en economische route terug met allerlei opdrachtenfiches, een digitaal
krantje, …

UITMETJEKLASMARKT /
INSPIRATIENAMIDDAG VOOR LERAREN
Beide initiatieven zijn een samenwerking met
Brugge Plus vzw (werkgroep cultuur – onderwijs).
In 2013 werd de ‘cultuurmarkt’ omgedoopt tot
“Uitmetjeklasmarkt”. Deze beurs vond plaats op
4 juni in de Magdelenazaal en is uitgegroeid tot
hét moment waarop leraren kunnen kennismaken met het ruime aanbod vanuit de cultuurhuizen en -partners en verschillende stadsdiensten
(bv. Leefmilieu, Noord/Zuid en Diversiteit, Politie,
Preventie, Musea, Stadsarchief, …)
Daarnaast vond op 9 oktober in het
Concertgebouw ook de eerste editie plaats van
de “Inspiratienamiddag voor leraren”. De focus
lag op cultuur, met als doelgroep leraren basisonderwijs. In een plenair gedeelte vertelde
Valérie Batsleer (docente Project Kunstvakken
aan VIVES) waarom cultuureducatie belangrijk
is. Vervolgens konden leraren deelnemen aan
een vormingssessie naar keuze, waarin ze op
een actieve manier konden kennismaken met 1
van de educatieve pakketten van de cultuurhuizen en stadsdiensten. Als afsluiter dompelden 2
‘boekenjuffen’ de deelnemers onder in het muzische traject dat zij ontwikkelden met de steun
van CANON Cultuurcel.

LOKALE ONDERWIJSPROJECTEN
De Stad ondersteunt 2 onderwijsprojecten binnen
de vereniging SPOOR: ’t Scharnier (studieondersteuning aan huis) en Blink! (time-outprojecten).
’t Scharnier
’t Scharnier is een project voor leerlingen uit het
(buiten)gewoon basisonderwijs en de 1ste graad
secundair onderwijs uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen in de regio Brugge, Blankenberge.
Via studieondersteuning aan huis, aangeboden
door studenten lerarenopleiding, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie en sociale
verpleegkunde, krijgt het schoolgebeuren een
volwaardige plaats binnen het gezin om op die
manier de onderwijskansen van de kinderen en
de jongeren te verhogen. Dat gebeurt door respectvol in dialoog te gaan met de leerling én de
ouders, met als doel het gezin op zich te versterken en de relatie gezin/school wederzijds te
optimaliseren. Het project wordt gedragen door
een team dat bestaat uit een coördinator en contactpersonen die de studenten coachen in het
concrete werk met de gezinnen en die de relaties
verzorgen met de scholen en de clb’s.
Enkele cijfergegevens voor 2013:
• 136 studieondersteuners (= studenten uit VIVES
(voorheen KHBO en KATHO-RENO), Howest,
Arteveldehogeschool, UGent en Hogent)
• 118 gezinnen kregen studieondersteuning
(1 student gaf ondersteuning in 3 gezinnen),
waarvan 20 gezinnen met 2 periodes van studieondersteuning (en dus 2 studenten)
• van januari tot juni: 43 gezinnen met kinderen
in het basisonderwijs en 21 gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs
• van september tot december: 48 gezinnen met
kinderen in het basisonderwijs, 26 gezinnen
met kinderen in het secundair onderwijs
• van januari tot juni: 45 gezinnen in de regio
Brugge-Zeebrugge, 13 gezinnen Blankenberge, 6 in andere gemeentes
• van september tot december: 51 gezinnen
in de regio Brugge-Zeebrugge, 19 gezinnen
Blankenberge, 4 in andere gemeentes.
De werkgroep Schoolloopbaan en Diversiteit
volgt de methodische werking van ’t Scharnier op
en bespreekt initiatieven rond het versterken van
de schoolloopbaan. De ‘Vorming rond armoede’
werd verder gepromoot. De werkgroep had een
aandeel in de promotie en voorbereiding van
‘Brugge dialoogstad’. Een belangrijk aandachtspunt in 2013 vormde de communicatie tussen
gezin en school, voornamelijk in het secundair

onderwijs. Er werd gewerkt aan een tekst over
de problematiek van jongeren in het secundair
met gedragsproblemen.
Blink!
Het time-outproject Blink! richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs die school lopen in het arrondissement Brugge. Het gaat om
leerlingen die op school moeilijkheden hebben.
Scholen en jongeren kunnen dan via time-out een
rustmoment inlassen om ademruimte te creëren,
positieve ervaringen op te doen, schoolse en sociale vaardigheden te trainen om dan terug met
een schone lei en nieuwe kansen de school verder te doorlopen. De voornaamste doelstelling
van dit time-outproject blijft immers de positieve
re-integratie van deze leerlingen op school, om zo
een definitieve schooluitval en later ook uitval in
de maatschappij te voorkomen. Blink! zet steeds
meer in op klasgesprekken en klasactiviteiten bij
de terugkeer van de jongere na de time-outperiode. Blink! organiseert zowel lange als korte timeouts. Bij een lange time-out worden de jongeren
elke schooldag tijdens de schooluren in het project
verwacht, gedurende een periode van 3 weken. Er
worden ook opvolgdagen voorzien. Bij een korte
time-out worden 6 tot 8 halve dagen activiteiten
aangeboden, ook tijdens de schooluren, maar verspreid over een periode van 14 dagen. De andere
dagen gaat de jongere gewoon naar school.
In 2013 begeleidde Blink! in totaal 47 jongeren:
• 24 jongeren in een lange time-out en 23 jongeren in een korte time-out.
• 27 jongeren kwamen uit het bso, 7 jongeren uit
het aso, 7 jongeren uit het tso en 6 jongeren uit
het buso.
• 1 jongere volgde het 1ste jaar secundair onderwijs, 20 jongeren het 2de jaar, 9 jongeren het 3de
jaar, 11 jongeren het 4de jaar, 3 jongeren het 5de
jaar, 2 jongeren het 6de jaar en 1 jongere het
7de jaar. Van de jongeren die van januari tot juni
een time-out volgden (32 jongeren), konden 21
jongeren zich in september terug inschrijven in
dezelfde school als waar ze in juni ingeschreven
waren, 8 jongeren konden dit niet. 3 jongeren
zijn afgestudeerd. Van de jongeren die van januari tot juni een time-out volgden (32 jongeren)
hadden 14 jongeren een A-attest, 4 jongeren een
B-attest en 14 jongeren een C-attest.
• In september-oktober 2013 organiseerde Blink!
ook klassenversterkende activiteiten. Hiermee
werkt Blink! ook preventief. Door verbindend te
werken met een klasgroep hoopt Blink! latere
problemen te voorkomen. Jongeren leren hier
op een open manier communiceren met elkaar.
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CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE (CBE)
De Stad streeft ernaar kwaliteitsvol onderwijs en
gelijke onderwijskansen te bieden aan álle lerenden op haar grondgebied. In deze context biedt
het CBE voor volwassenen jaarlijks een reeks
gratis cursussen aan, op maat van laaggeschoolde, kansarme inwoners van Brugge, waarbij de
doelstelling steeds is dat deze cursisten sterker
staan om de stap te zetten naar bijkomende opleidingen, werk en sociale integratie. Deze cursussen vallen buiten het reguliere aanbod. De Stad
geeft financiële ondersteuning. Een greep uit het
aanbod van het CBE in 2013: cursus kennismaken met de computer voor absolute beginners
in Zeebrugge en Sint-Pieters, cursussen introductie Windows 8 in Zeebrugge, Sint-Pieters en
Sint-Jozef, Buurtcomputerclub BCC in Sint-Jozef,
Gudhova-computervereniging voor beginners in
Assebroek, cursus wat is gezond op het internet
en welke gezondheidsapps zijn er (Sint-Jozef), je
eerste fotoboek (Sint-Pieters), …

Op 28 maart dansten de studenten de naderende
examenstress van zich af tijdens Studentennacht
in de B-in.

BRUGGE STUDENTENSTAD

Villa Bota zorgde voor
een 2de keer dat je kon
feesten op je kot.

Brugge Studentenstad pakte in 2013 weer uit met
een aantal “klassiekers”: de Sportieve Avonden
met o.a. spinning, basketbal, duikinitiatie, muurklimmen, skiën in Komen, …
De 2de editie van de Fotowedstrijd leverde 61 inzendingen op en ook de 2de editie van Villa Bota
op kot was een succes: op 14 maart genoten een
8-tal studentenhuizen en -koten (meer dan honderd studenten) van een avondje live radio vanuit
Villa Bota, met ‘vliegende reporters’, een pretpakket voor de deelnemende koten, een prijs voor het
buur(t)vriendelijkste kot.

Sharon Cattoor won met deze foto de fotowedstrijd
van Brugge Studentenstad.

Met optredens van o.a. Compact Disk Dummies
en The Opposites werd op 10 oktober in een volle
Magdalenazaal het nieuwe academiejaar ingezet
met Student Welcome. Op 24 oktober was er de
1ste geslaagde editie van Dark Night@Cinema
Lumière, waar een 100-tal studenten gratis konden genieten van een nachtje film, theater, muziek en performance.
Het jaar werd op 17 december afgesloten met
Students on Ice. 302 studenten begaven zich op
het gladde ijs van de schaatspiste op de Markt en
genoten van een gratis drankje.
Via Brugge Leeft konden studenten gebruik maken van hun jongerenpas met usb-stick. De pas
werd dit jaar ook uitgebreid naar de studenten
van het Europacollege, het Vesaliusinstituut en
HBOV Sint-Jan/Sint-Jozef. Met die pas kunnen
jongeren en studenten ondertussen in ongeveer
50 Brugse zaken korting krijgen. Met de cultuurcheques en de UiT-hoek op de campussen van de
hogescholen kreeg ook “cultuur” binnen Brugge
Studentenstad opnieuw z’n plaats.
2013 was ook het jaar van enkele vernieuwingen
qua samenwerking: Brugge Studentenstad werd
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opengetrokken naar de hogere beroepsopleidingen verpleegkunde (Vesaliusinstituut en HBOV
Sint-Jan/Sint-Jozef), de groeiende samenwerking
met het Europacollege, de opstart van structureel
overleg tussen de Stad en de hogescholen m.b.t.
studentenhuisvesting, op 10 september vond een
eerste “brainstormvergadering” plaats over de
mogelijke oprichting van een studentenhuis, …

Projecten met andere diensten
Op 17 oktober 2013 werkte de dienst mee
aan de Dialoogtafels rond “Onderwijs en
Opvoedingsondersteuning” i.s.m. de dienst
Welzijn. Van 26 oktober tot 23 november liep de
fototentoonstelling “armoede door kinderogen” in
de hoofdbibliotheek Biekorf.

ANDERE PROJECTEN
No Credit, Game Over!
In de week van 23 - 27 september haalde de dienst
het project No Credit, Game Over! opnieuw naar
Brugge: een interactief, digitaal stadsspel rond
schuldenproblematiek. Scholen (3de graad) konden hier gratis op intekenen. In het totaal namen
271 leerlingen van 10 scholen/organisaties deel
aan het spel.
Leerlingenaantallen scholen
De tabel hieronder toont het aantal leerlingen per 1 februari 2013. Tenzij anders vermeld, komen de gegevens van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.
BASISONDERWIJS (KLEUTER + LAGER)
1.1 Gemeenschapsonderwijs
1.2 Stedelijke scholen
1.3 Vrij gesubsidieerd onderwijs

seminaristen

12092
1877
191
916
154
8278
676
18930
2527
335
162
379
14626
675
226
6426
2816
3180
7

gaststudenten
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gewoon onderwijs
buitengewoon basisonderwijs
gewoon onderwijs
buitengewoon basisonderwijs
gewoon basisonderwijs
buitengewoon basisonderwijs

SECUNDAIR ONDERWIJS
gewoon secundair onderwijs
buitengewoon secundair onderwijs
deeltijds secundair onderwijs
gewoon secundair onderwijs
2.2 Stedelijke Academie
gewoon secundair onderwijs
buitengewoon secundair onderwijs
2.3 Vrij gesubsidieerd onderwijs
deeltijds secundair onderwijs
HOGESCHOLEN EN HOGER POSTUNIVERSITAIR ONDERWIJS
3.1 De Hogeschool West-Vlaanderen (Howest, campus Brugge)*
3.2 Katholieke Hogeschool VIVES (campus Brugge)*
3.3 Grootseminarie**

2.1 Gemeenschapsonderwijs

theologische academie
3.4 Europacollege**
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
4.1 Stedelijk Conservatorium
4.2 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
VOLWASSENENONDERWIJS ***
5.1 Centrum voor Basiseducatie
5.2 Secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs
5.2.1 Gemeenschapsonderwijs (IVO)
5.2.2 Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen
5.2.3 Vrij gesubsidieerd onderwijs

56
324
3290
1984
1306
14675
1167
3316

CVO Spermalie

4410
1984

CVO VTI

1004

CVO VIVA West-Vlaanderen vzw

1228

CVO Sint-Godelieve vzw

1566

*
Aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract in alle opleidingen.
** Gegevens verstrekt door de school zelf.
*** Voor de telling van het aantal cursisten in het VO gaat het om het uniek aantal ingeschreven cursisten in de opleidingen/modules die
het CVO inricht op 1 februari. Bv.: een CVO heeft 190 modules die op 1 februari worden ingericht. In deze modules zijn 2450 cursisten
ingeschreven, waarvan 250 zijn ingeschreven in meerdere modules. Voor de berekening van het aantal cursisten op 1 februari kunnen slechts 2200 ‘unieke’ cursisten in aanmerking worden genomen.
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STEDELIJK ONDERWIJS BRUGGE
BASISONDERWIJS
Stedelijke Basisschool Onze Bijenkorf/Ter
Poorten
Het hoogtepunt van het jaar was de musical “een
kerstverhaal” naar het verhaal van Charles Dickens. In een zestal weken tijd werden de leerlingen begeleid in het spelen van een rol. Tweede
hoogtepunt in 2013 was het midzomerbenefiet.
Ouders, vrienden en leerlingen van de school en
het team staken de handen uit de mouwen voor
één van de leerlingen die ernstig ziek was.
Het jaarlijkse schoolfeest was de kers op de
taart. Het thema ‘zomer’ toverde de hele school
om tot een stukje paradijs in Lissewege. De kinderen brachten zonnige nummers op het podium
en zelfs de cocktailbar ontbrak niet! Deze zalige
zomerdag werd de voorloper van een heerlijke
zomer. Maar uiteraard waren ook het paasforum, het Sintfeest en het afscheid van het zesde
prachtige momenten om niet te vergeten.

In het schooljaar 2013-2014 vierde De Triangel 75 jaar school.
Alle leerlingen en personeelsleden kwamen verkleed in
1938-stijl naar school.

Stedelijke Basisschool Sint-Michiels
Voor het thema verkeersveiligheid wees men de
ouders op een hoffelijke manier op hun parkeergedrag rondom de school.
Kinderen in de afdeling Rijselstraat huldigden de
vernieuwde speelplaats in. Enkele kleuterklassen kregen een nieuwe vloerbekleding.

Zomerse piraten op het schoolfeest in Ter Poorten.

Stedelijke Basisschool De Triangel
In januari startte de school met de aanmaak van
een eigen beeldbankkoffer. Uiteindelijk bevatte
die een kleine duizend documenten en foto’s. De
laatstejaars ontwierpen eigen designlampen uit
recyclagemateriaal als onderdeel van het project
‘ecodesign’ i.s.m. Brugge Plus. Ze leerden ook
in samenwerking met Belgacom omgaan met
de valstrikken van het internet. In maart voerden de kleuters een professionele modeshow op
voor hun grootouders en trokken de derdejaars
een week op bosklassen. De pedagogische studiedag voor de leraars draaide om kaartlezen en
oriënteren. In mei werd een verkeersveilige en
gezonde en fitte week georganiseerd en trok de
derde graad op driedaagse fietstocht naar Ieper.
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De voormalige pastorie in de Sint-Michielslaan
werd omgetoverd tot een leuke werkruimte met
een kleuterklas. Eén kleuterblok kreeg ook een
nieuwe vloer.
De kinderen zorgden voor een muzische avond
met creatieve optredens.
Stedelijke School voor Buitengewoon Lager
Onderwijs De Ganzenveer
Om het comfort van de leerlingen te optimaliseren, kregen twee klassen in hoogte verstelbare
banken en stoelen en kregen de lokalen in het
hoofdgebouw zon- en warmte werende gordijnen.
Er werden twee lokalen heringericht voor muzische vorming en voor ICT.
Tijdens het tweede jaar van het Europese Commeniusproject ‘Who is jolly Roger’ ontdekten de
leerlingen de boeiende piratenwereld. De leerlingen genoten ook met volle teugen van hun paar-

den- of sportkamp. De school behaalde het fairtrade label, nam deel aan de wijkpicknick in juli
en organiseerde mee September Jazz.

KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Op de jubileumeditie van het Artrockfestival was
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet aanwezig. Nog in februari maakte het lerarenkorps
een pedagogische studiereis naar Bergen, dat
zich voorbereidt om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2015. In maart mocht men Xavier Tricot verwelkomen, biograaf van de FransAmerikaanse kunstenares Louise Bourgeois. De
leerlingen van 4 Woordkunst en Drama lieten
zich op 17 mei van hun beste kant zien in een
gesmaakte dansvoorstelling op het Carte Blanche festival in Gistel. De iets oudere collega’s van
6WKD stelden een week later met gepaste trots
in de Werf hun door Gogol en Dostojevski geïnspireerde eindproduct 800 Meter Per Seconde voor.
Eind mei vonden een 150-tal toeschouwers de
weg naar de Zwarte Zaal voor de vierde editie
van het Kortfilmfestival, waar leerlingen uit de
tweede en derde graad WKD en Audiovisuele
Vorming streden om de felbegeerde ‘struisvogelawards’ (ontworpen door de leerlingen Artistieke
Opleiding). De presentatie van de eindwerken van
de laatstejaars vond plaats onder de veelbelovende noemer Full of Eastern Promises in tentoonstellingsruimte De Bond en lokte maar liefst
450 geïnteresseerde bezoekers. Op het einde van
het jaar ging men van start met de bouw van een
nieuwe refter.

Foto van Alain Meessen op
de tentoonstelling ‘Handmade in Brugge’.

Kunstenbad 2013, een samenwerking tussen het
Stedelijk Conservatorium en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, had als thema: ‘Kunst
Kramers’. Voor de eerste keer vond het plaats in
de Beurshalle, de locatie waar op zaterdag ook
marktkramers te vinden zijn.
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
In februari en maart werd de tentoonstelling
‘Handmade in Brugge en Brugge Letterstad’ georganiseerd. Deze omvatte een expo met werk
van Alain Meessen (fotografie) ter belichting van
het hedendaagse kunstambacht, in samenwerking met Tapis Plein vzw.
In april en mei vond in het Gerechtsgebouw van
Brugge de tentoonstelling ‘De Toga’ plaats, met
als thema kant en textiel.

In juni werden onder de titel ‘No more gravity’
beeldhouwwerken tentoongesteld in de Bogardenkapel.
In september huisveste de Bogardenkapel dan
weer ‘Atelier 86’ met werk van cursisten schilderkunst. In november kon men in de Kaai ‘Francine
et les autres’, met werk van een atelier vrije grafiek, bewonderen.
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De Stad Brugge investeerde verder in een verbetering van het SNT-gebouw in de Arsenaalstraat
en in betere infrastructuur. Kenmerkend was de
eerste fase van de plaatsing van dubbele beglazing.

Voor de dienst Preventie hielp het atelier fotografie het concept naakt/fietskalender ontwikkelen.
Studenten maakten alle foto’s samen met studenten Sociaal Werk.
Van 19 juli tot 18 november liep de tentoonstelling
Brugse Derby in ‘Snapshot 7: Clubzotten & Cercletrutten’. in het volkskundemuseum met foto’s
van de studenten van het atelier fotografie-Fotohuis. In december kreeg de Snapshotreeks de
erfgoedprijs van de Provincie West-vlaanderen.

In maart nam het SNT deel aan de Digitale Week
en dit zowel in Brugge als Blankenberge. Het
spoorde wie nog niet computergeletterd is aan
om vrijblijvend kennis te maken met de digitale
wereld. Het SNT nam ook tweemaal deel aan het
Stoffenspektakel in de Brugse Beurshalle.
Topfotograaf Michiel Hendryckx gaf op uitnodiging
van de afdeling fotografie op 20 november 2013
voor een volle Magdalenazaal cursisten en genodigden uitleg over zijn werk en manier van fotograferen. In december toonde het SNT zijn sociale
betrokkenheid door mee te werken aan het Music
for Life-project van Sodibrug en de dienst Welzijn.
Stedelijk Conservatorium Brugge
Leerlingen en leraars kregen ook talrijke kansen
om (samen) op te treden. Traditioneel stonden de
‘Klasvoorstellingen’, de ‘Open Klas Maand’, de
vier ‘Schoolpodia’ en het Laureatenconcert in de
Stadsschouwburg op het programma. De leraars
jazz en lichte muziek traden op in het cultuurcafé
‘De Biekorf’ en in ‘t Visioen. De leerlingen koor
zongen voor “Familiezorg” en ten voordele van de
“Arkgemeenschap”. De klassen samenspel traden
op in de Cultuurfabriek in Sijsele. Op zondag 23
juni was er de “Open School Dag” en het “Lerarenconcert” met huldiging van directeur Wilfried
Deroo die op rust ging. Het Stedelijk Conservatorium Brugge verwelkomde ook de nieuwe directeur
Gunter Carlier. In de bijafdeling Sarepta er kwam
naast voor Woord ook bijkomende accommodatie
voor Dans. De klassen Woord, Koor, Dans en Samenspel werkten in december mee aan “Magical
Winter Moments” in het “Oud Sint-Jan”.

Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen – CVO
Sinds april 2013 werden cursus- en cursistengegevens in real time online doorgestuurd naar
het departement onderwijs. Dat gold ook voor de
aanwezigheden van de cursisten.
Het aantal cursisten groeide verder in 2013: dit
keer met ruim 4 %. Vooral de opleidingen Nederlands voor anderstaligen (NT2), fotografie en
mode zaten in de lift.
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Dienst Welzijn
KINDEROPVANG
Laatste jaar kinderopvangcentrum Biekorf
Voor kinderopvangcentrum Biekorf betekende
2013 het einde van een jarenlange werking. In de
1970er jaren werd aangevangen met kinderopvang
van korte duur in de Stadshallen. Later verhuisden
ze naar de Biekorf.
Door het dichtbouwen van de Biekorfpassage was
de toegangsmogelijkheid verminderd en vonden
minder mensen de weg naar de opvang. Door de
uitbreidingsplannen voor de administratie van het
Cultuurcentrum en het gewijzigd decreet kinderopvang besliste het college van burgemeester en
schepenen in het najaar de werking op 1 januari
2014 stop te zetten.
Nieuwe bedjes voor kinderdagverblijven Oogappel en Knuffel
Onder impuls van Kind en Gezin investeerde de
Stad in de aankoop van stapelbedjes voor de kinderdagverblijven Oogappel en Knuffel.

SOCIAAL-PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID
5 jaar een hart voor mantelzorgers
Sinds 2008 keert de Stad Brugge een premie uit
aan de mantelzorger van een zwaar zorgbehoevende thuiswonende Bruggeling. Brugge was
daarmee de eerste centrumstad die een mantelzorgpremie invoerde. Het 5-jarig bestaan van
deze premie was het ideaal moment om de mantelzorger eens extra in de kijker te zetten.
Op zaterdag 15 juni organiseerde de dienst Welzijn samen met het OCMW en de zorgkassen een
viering voor de mantelzorgers. Een 500-tal mantelzorgers gingen in op de uitnodiging en kwamen naar de stadshallen waar ze genoten van
een receptie met hapjes en accordeonmuziek. Ze
konden ook infoshoppen aan de standen van de
zorgkassen en het Sociaal Huis. De viering verliep
in een gemoedelijke sfeer en de mantelzorgers
waren lovend over het initiatief. Bij het verlaten
van de zaal ontving elke mantelzorger een roos.

Verhuis kinderdagverblijf Knuffel
Voor Knuffel veranderde wel meer. De geplande
overdracht naar het OCMW, vereniging De Blauwe
Lelie, in de loop van 2014 maakte een vervroegde
verhuis naar de site Molenerf in september 2013
noodzakelijk. Ook de te verwachten grote investeringen voor de vernieuwing van de stookinstallatie,
het dak en isolering, zetten aan tot deze drastische
beslissing. Vanaf het eind van de jaren 1970 was
kinderdagverblijf Knuffel gehuisvest in de gehuurde gebouwen van het gemeenschapsonderwijs.
Afscheid nemen van het vertrouwd gebouw was
voor de begeleidsters een pijnlijk moment.

Gratis infomoment rond huidkanker
Op dinsdagavond 25 juni organiseerde de dienst
Welzijn in samenwerking met de Provincie
West-Vlaanderen een gratis infomoment rond
huidkanker in de toneelzaal Biekorf. Dokter
Christa De Cuyper, dermatoloog van het AZ
Sint-Jan, gaf toelichting over de structuur van
de huid, het verouderen van de huid en wat we
kunnen doen om onze huid beter te beschermen tegen de zon. Op de eerste echte zomeravond kwamen een 50-tal personen naar de
Biekorfzaal.

Ook in de loop van dit jaar hadden alle kinderdagverblijven aandacht voor (groot)oudermomenten.
Dit kon zijn door middel van een verzorgd ontbijt
voor vaderdag, een lentewandeling, Sinterklaasviering…

Slimmer in de zon
De Stad Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en
de Stichting tegen Kanker organiseerden tijdens
de zomer de preventiecampagne ‘Slimmer in de
Zon’. De campagne wilde volwassenen, jongeren
en ouders met kleine kinderen sensibiliseren voor
de gevaren van de zon en het belang van het beschermen van de huid. Hiervoor werden in totaal
2500 staaltjes zonnecrème (factor 30) en folders
rond veilig zonnen verdeeld op verschillende actiedagen in de Brugse binnenstad. Het publiek was
zeer tevreden over de actie.
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Valdorp in Brugge
Op dinsdag 19 en woensdag 20 maart organiseerde de dienst Welzijn samen met de Sportdienst
en diverse lokale gezondheidspartners in Brugge
een ‘valdorp’. Geïnteresseerden konden de ‘Valbus’ bezoeken. Bij de informatiestands op de Burg
kon je terecht voor tips rond vallen, valpreventie
en beweging. Je kon ook je ogen laten testen en
fitheidstests doen. Via een gratis hielmeting kon
je mogelijke osteoporose laten opsporen. Er waren ook demonstraties Tai Chi en zitgymnastiek.
Ondanks het gure winterweer was het evenement
een succes. Ongeveer 800 mensen bezochten het
‘valdorp’.

SENIORENBELEID
Universiteit Derde leeftijd (UDL)
De UDL is een sociaal-culturele vereniging voor
senioren. Het secretariaat is in handen van de
dienst Welzijn. De UDL biedt zijn leden een gelegenheid tot intellectuele inspanning en tegelijkertijd een warm sociaal contact binnen een hoogstaand cultureel milieu. De kernactiviteit van de
UDL zijn de voordrachten. Daarnaast organiseert
ze cursussen over kunst, geschiedenis en muziek.
Reizen, films, daguitstappen, wandelingen en bezoeken staan ook op het programma. Jaarlijks
wordt tijdens het ledenfeest een vereniging die
zich verdienstelijk heeft ingezet voor een sociaal
doel, in de bloemetjes gezet.
Seniorenadviesraad
De Seniorenadviesraad wil als volwaardig contactorgaan met adviserende bevoegdheid optreden
tegenover het stadsbestuur en het OCMW en de
samenwerking tussen de seniorenverenigingen,
het ouderenwerk en de bejaardenzorg bevorderen.
De raad streeft ook naar de integratie van ouderen in de samenleving. In de seniorenadviesraad
zetelen voornamelijk afgevaardigden van de lokale
seniorenverenigingen, maar ook deskundigen,
onafhankelijke leden en leden van ambtswege.
Jaarlijks worden 5 algemene vergaderingen en
5 kernvergaderingen georganiseerd. Ook komen
thematische werkgroepen samen, zoals de werkgroep verkeer.
Activiteiten
Lentewandelingen
Op 19 en 20 maart konden 65-jarige dames en
70-jarige heren samen met hun partner meestappen in een lentewandeling. Naast een gegidste
wandeling van een uur in de binnenstad konden
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de deelnemers luisteren naar een toelichting van
Etienne Fiers, de laatste directeur van de Brugse
gevangenis, over “’t Pandreitje”. De dinsdag waren
er 338 deelnemers, daags nadien 329.
Herfstwandelingen
Op dinsdag 17 en op woensdag 18 september
vonden voor de 6de keer de herfstwandelingen
plaats. Op dinsdag waren er 305 deelnemers en
op woensdag 289 deelnemers. 60-jarige vrouwen
en 65-jarige mannen konden hier aan deelnemen.
Autoloze zondag voor senioren
Op 15 september vond de autoloze zondag plaats
in Brugge. Op het plein vóór de Stadsschouwburg
werd een dansnamiddag voor senioren georganiseerd. De muziekgroep “Roland Keereman” zorgde ervoor dat menig man en vrouw de beentjes
konden strekken. Het Sociaal Huis was open voor
het publiek. In het seniorenloket kon je kennis maken met het project “digi-senior” dat uit de doeken
werd gedaan door 2 leerlingen van het VHSI.
Actie 85 +
3.500 thuiswonende 85-plussers ontvingen tijdens
de ouderenweek (derde week november) een bezoek van één van de 100 vrijwilligers. Ze kregen
namens het stadsbestuur een peperkoek. De vrijwilligers polsten ondertussen naar de bekommernissen en de noden van de bejaarden.
Dienstverlening
Info senior
Iedere Bruggeling ontvangt, in de maand dat hij/zij
60 jaar wordt, de informatiebrochure ‘info-senior’.
Deze kosteloze brochure verstrekt informatie over
onderwerpen die senioren aanbelangen.
Honderdjarigen
Het stadsbestuur huldigde in 2013 47 personen
van 100 jaar en ouder. Onder hen waren er 4 mannelijke gehuldigden en 43 vrouwelijke. Er werden
17 mensen van 100 jaar gevierd en 30 van meer
dan 100. Onze oudste inwoonster werd in 2013 104
jaar.
Ondersteuning
Het stadsbestuur verleende ondersteuning aan
digi-senior, een laagdrempelig project waar jongeren van het 6de jaar informaticabeheer van het
VHSI senioren die eigenlijk nog totaal onwetend
zijn over het gebruik van de pc, een initiatiecursus geven en dit binnen en buiten de schoolomgeving.

BELEID VOOR PERSONEN MET EN
BEPERKING
Heilig Bloedprocessie 2013
Op 9 mei vond in de Brugse binnenstad de Heilig
Bloedprocessie plaats. Voor het eerst konden personen met een visuele beperking, met de hulp van
Intro vzw, het spektakel meevolgen aan de hand
van audiobeschrijving. 26 mensen maakten hiervan gebruik. De dienst Welzijn organiseerde ook
de algemene ticketverkoop voor personen met
een beperking. Zo’n 140 tickets gingen vlot de deur
uit. Sinds 2012 zijn de voorbehouden zitplaatsen
voor personen met een beperking verhuisd naar
de Jacob van Ooststraat, wat vooral een zonnige
verbetering was. Ter hoogte van de stadsschouwburg stond een tijdelijk toegankelijk toilet.
Aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor
personen met een beperking
In 2013 waren er 53 aanvragen. Dat zijn er een
20-tal meer dan het jaar ervoor.
‘Zon, Zee,…Zorgeloos, een toegankelijk strand
voor iedereen!’
De Stad Brugge nam voor de vijfde maal deel aan
het project ‘Zon, Zee,… Zorgeloos, een toegankelijk strand voor iedereen!’ Rolstoelgebruikers,
personen met een visuele handicap, moeilijke
stappers, het jonge gezin met de kinderwagen,
tijdelijk geblesseerden,… konden tijdens de zomermaanden juli en augustus een strandbezoek brengen aan het nieuwe badengebouw in
Zeebrugge bad. De juiste infrastructuuraanpassingen (strandmat, aangepaste douches, …),
geschikte opgeleide assistenten en aangepaste
strandrolstoelen (strandjutter en tiralo) zorgden
voor een bruikbare entourage. Tijdens de zomermaanden juli en augustus waren er 385 hulpvragen voor het project Zon, Zee,…Zorgeloos. Dat
zijn er ongeveer 100 meer als vorig jaar.

teresseerden op het concert af!
Reiefeesten
De stedelijke dienst Welzijn, Intro vzw, VeBeS (Vereniging voor Blinden en Slechtzienden) en het Comité voor Initiatief sloegen de handen in elkaar om
de Reiefeesten voor de eerste keer in zijn geschiedenis toegankelijk te maken voor personen met
een visuele beperking. Op zaterdag 17 en zondag

Blinden en slechtzienden
konden het parcours van
de reiefeesten volgen via
audiobeschrijving.

Feestconcert Brugge Inclusief
Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de
stedelijke raad voor personen met een handicap,
stond op zaterdag 5 oktober het ‘Feestconcert
Brugge Inclusief’ op het programma in de Magdalenazaal. Hiermee werden de talloze vrijwilligers in de bloemetjes gezet en kreeg de sector
de nodige promotionele aandacht. De kortfilm
‘Brugge inclusief’ bleek één van de uitblinkers
van de avond te zijn. De kortfilm brengt de facetten van het leven met een beperking in Brugge
in beeld. De organisatie verwachtte ongeveer 150
mensen, maar er kwamen maar liefst 300 geïn-
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18 augustus konden deze mensen de Reiefeesten namelijk meevolgen aan de hand van audiobeschrijving. De groep blinden en slechtzienden
verplaatste zich, onder begeleiding van medewerkers van Vebes, Intro vzw en de stedelijke dienst
Welzijn, langs de taferelen van de Reiefeesten. Een
audiobeschrijfster liep het volledige parcours mee
en vertelde de mensen nauwkeurig welke beelden
er voor hen afspeelden. Per dag werden 20 tickets
voorzien, deze waren in een mum van tijd verkocht.
De audiobeschrijving tijdens de Reiefeesten was
dus een heus succes!
Loket personen met een beperking
Van januari tot en met december 2013 kreeg het
loket personen met een beperking in het Sociaal
Huis, een 120-tal mensen over de vloer. De dienstverlening situeerde zich vooral op vlak van aanvragen voor een integratie- en een inkomensvervangende tegemoetkoming, hulp aan bejaarden, een
voorbehouden parkeerkaart, sociale/fiscale voordelen voor personen met een beperking.
Met uitzondering van de grote vakantie, organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Sociaal Huis tweemaal per maand een
zitdag. In principe is de maatschappelijk werker
van deze overheidsdienst de tweede en vierde vrijdagvoormiddag van iedere maand present.
Toegankelijkheid Brugse wegen
De dienst Welzijn controleerde verschillende plannen van de Wegendienst op toegankelijkheid voor
minder mobiele personen en gaf ongeveer 20 adviezen.

ARMOEDEBELEID
Dialoogtafels 2013
Op donderdagavond 17 oktober, werelddag van het
verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting, greep in het Brugse stadhuis de tweede editie
van de ‘dialoogtafels’ plaats, een organisatie van
de werkgroep Brugge Dialoogstad met ondersteuning van de dienst Welzijn.
Op de tweede editie van de ‘dialoogtafels’ stonden
de thema’s onderwijs en opvoeding centraal en
gingen de onderwijswereld, het beleid en mensen
in armoede met elkaar in dialoog. Er werd geluisterd naar elkaars wensen en verzuchtingen om zo
een eerste aanzet te geven tot het nadenken over
mogelijke structurele oplossingen in de toekomst.
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Zo’n 150 enthousiaste mensen woonden de avond
bij en konden na afloop nog genieten van een
drankje aangeboden door de dienst Public Relations en Onthaal.

BUURTWERK
Stedelijke Raad van Buurtwerken
De werkingsperiode van de Raad van Buurtwerken valt steeds samen met de gemeentelijke legislatuur. In maart 2013 verkozen de particuliere
buuurtwerken Annabil, De Wissel, ’t Meulentje en
’t Stubbekwartier Pascal Velle tot voorzitter en Arlette Mattheeuws tot ondervoorzitter.
Eind mei werd er in de vrijwilligerscentrale een
praktische vorming georganiseerd over omgaan
met agressie. Op een interessante en praktijkgerichte wijze kregen 25 geïnteresseerde buurtwerkers uitleg over hoe men best omgaat met mensen met agressief gedrag.

Noord-Zuiddienst
De Noord-Zuiddienst wil een duurzaam en geïntegreerd beleid in de hand werken, waarbij
het mondiaal denken en handelen wordt bevorderd en solidariteit en verdraagzaamheid
een evidentie zijn. Dit gebeurt via educatie en
sensibilisatie, informatie en ondersteuning.

EDUCATIE EN SENSIBILISATIE
5 jaar Fair Trade Stad
Brugge vierde in 2013 5 jaar Brugge Fair Trade
Stad. Tijdens Brugge Culinair vonden fairtradekookdemonstraties plaats van Wim Ballieu en
An Vissers. Van 13 tot 24 mei kon je naar een
tentoonstelling met kunstwerken van Brugse
scholen rond het thema fair trade. Op 16 mei
genoten 225 personeelsleden van de Stad Brugge van een (h)eerlijke Fair Trade@Work-lunch.
120 deelnemers namen op 18 mei deel aan de
fairtradepicknick en zoektocht in het Astridpark. In kader van de Week van de Fair Trade (212 oktober) verscheen de ‘Brugsche Fair Trade
Gazette’ met informatie over eerlijke handel en
Brugge Fair Trade Stad.
Op 5 oktober organiseerden enkele studenten
van Howest i.s.m. de Noord-Zuiddienst en Oxfam Wereldwinkel Brugge de ‘Fair Trade Battle’
op de Markt. Passanten konden kennis maken
met eerlijke handel via een zintuigengang, ruilmarkt en de Fair Trade Kookbattle. De stadsrestaurants serveerden naar jaarlijkse gewoonte een fairtradegerecht. 12 scholen maakten
gebruik van de fairtradeplacemats. 8 scholen
ontvingen in 2013 de titel van Fair Trade School.
Chef An Vissers van bistro Den Amand is fairtrade-ambassadrice voor de horecazaken.
Fotoshoot tijdens de Fair
Trade@Work-lunch.

Fair Trade Kookbattle op de Markt op 5 oktober.

Feest in’t Park
Feest in ‘t Park luidde op zaterdag 29 juni voor
de 24ste keer de zomer in. In het Minnewaterpark kon jong en oud genieten van een stevige
portie wereldmuziek, mondiale workshops,
(kinder)animatie, Noord-Zuidinfo, expo’s en
een zuiderse markt. Met dit festival willen de
organisatoren – de Noord-Zuidraad en NoordZuiddienst - een forum bieden aan de vele
Noord-Zuidorganisaties. Elk van deze organisaties tracht werk te maken van armoedebestrijding, betere gezondheidszorg of onderwijs,
gelijke kansen en het behoud van de biodiversi-
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teit. Op de zuiderse markt stonden de infostanden sterker in de kijker. Er was ook aandacht
voor eerlijke handel in de Fair Trade Corner,
o.a. met een kookworkshop en fotoshoot.

ONDERSTEUNING
11.11.11 Brugge
11.11.11 Brugge verwelkomde in 2013 Veerle Declercq als nieuwe voorzitster. Op 8 mei organiseerden de 11.11.11-jongeren, i.s.m. Vredeseilanden,
een picknick in het Astridpark. Tijdens Feest in ’t
Park hakte 11.11.11 honger de pan in. In kader van
de nationale campagne ‘Recht op voedsel’ werden
soepacties gehouden, o.a. tijdens de Fair Trade
Battle, de Klimaatmarkt en in het Rode Kruis Opvangcentrum De Patio. Op 3 oktober gaf Johan Six
een lezing voor 120 aanwezigen over voedselzekerheid. De jaarlijkse financiële actie (weekend
van 11 november) bracht 32.739,45 euro op.

Veerle Declercq: nieuwe voorzitster 11.11.11.

INFORMATIE
Mediatheek
Het educatief aanbod van de mediatheek werd
uitgebreid met nieuwe lespakketten, boeken
en dvd’s. Via www.colibris.be/noordzuiddienst
kan de volledige catalogus geraadpleegd worden. De mediatheek en het Noord-Zuidaanbod
werden voorgesteld aan de Brugse leerkrachten tijdens de ‘Uitmetjeklasmarkt’ in juni en
aan de nieuwe Bruggelingen in november. Studenten kwamen kennis maken met de mediatheek en de werking van de Noord-Zuiddienst.

Brugs Fonds voor Ontwikkeling en
Samenwerking (BFOS)
In 2013 ondersteunde het BFOS projecten van
Bruggelingen in o.a. DR Congo, Benin, Burundi en
Oeganda.
Noord-Zuidraad
De lidorganisaties van de Noord-Zuidraad kwamen maandelijks samen en adviseerden als adviesraad het stadsbestuur over onderwerpen als
noodhulp, fair trade en schone kleren. Lieve Hoet
is de nieuwe voorzitster van de Noord-Zuidraad.
Zuiddag (17.10.2013)
Zuiddag vzw organiseert jaarlijks een werkdag
voor schoolgaande jongeren (+16). Het loon van

Wereldwijs – nieuwsbrief
De geïnteresseerde Bruggelingen, leerkrachten
en verenigingen ontvingen drie keer de nieuwsbrief Wereldwijs in hun brievenbus of mailbox.
In de nieuwsbrief staan de laatste nieuwtjes
over Noord-Zuid in Brugge.

Zuidwerker Nichola bij de Groendienst.
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de jongeren was in 2013 bestemd voor een project
voor jonge koffieboeren in Peru. 13 stadsdiensten
reageerden positief op de oproep om deel te nemen aan Zuiddag. 16 jongeren uit de 3de graad
van het secundair onderwijs kwamen tijdens de
schooluren in een stadsdienst werken.
Campagne in de kijker
Met ‘Steek je hand op voor meisjes’ vroeg Plan
België aandacht voor de miljoenen meisjes wereldwijd die niet naar school kunnen. De Bruggelingen werden opgeroepen om op 11 oktober de
handen op te steken voor een roze verlicht stadhuis. De Noord-Zuiddienst zorgde voor promotionele ondersteuning.
Noodhulp
Het stadsbestuur schonk in mei 25.000 euro noodhulp aan het Consortium 12-12 voor de burgerslachtoffers van de oorlog in Syrië. In november
ontving het noodhulpfonds van 12 Belgische ngo’s
25.000 euro voor de heropbouw in de Filipijnen na
de doortocht van tyfoon Haiyan.

Diversiteitsdienst
SENSIBILISATIE
Fietscursus
In Brugge leeft de jaarlijkse traditie om een fietscursus voor volwassen te organiseren. De orga-

nisatie was in handen van de Diversiteitsdienst
en Vormingplus regio Brugge. Met de hulp van
enthousiaste vrijwilligers leerden 13 volwassenen fietsen in het Graaf Visartpark. Na enkele
lessen trokken ze de baan op.

Op 11 oktober kleurde het
stadhuis roze voor meisjes
wereldwijd die niet naar
school kunnen.

Internationale Vrouwendag
Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag kon je op vrijdag 8 maart naar de film ‘Et
maintenant on va où?’ in cinema Lumière. Na de
film bracht een Syrische vrouw haar visie over de
opstanden in Syrië. De film en nabespreking konden rekenen op 174 geïnteresseerden.
Meldpunt Discriminatie
Het Meldpunt Discriminatie behandelde 86
(waarvan 54 dossiers) meldingen en klachten
over discriminatie. Daarnaast werkte het Meldpunt ook preventieve acties uit in samenwerking
met de Diversiteitsdienst.
Op 21 maart vond de ‘Dag tegen discriminatie’
plaats (i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, ACV,

Ook volwassenen kunnen leren fietsen.
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ABVV, ACLVB en het OCMW). Aan het Concertgebouw werden voorbijgangers via een ludieke
actie geconfronteerd met discriminatie.
De studenten van de KHBO (nu Vives) en Howest
kregen een workshop rond diversiteit. Op 21 november namen 50 personen deel aan de studiedag ‘omgaan met racisme’.
Week van de Vrede
In de Week van de Vrede vond op 23 september
een lezing plaats met professor Willy Musitu
Lufungula (i.s.m. Vormingplus regio Brugge en
Pax Christi). Vanuit zijn persoonlijke achtergrond
en professionele ervaring getuigde Musitu over
het culturele aspect van diversiteit in België en
in het bijzonder in Vlaanderen.
Armoede door kinderogen
De Diversiteitsdienst probeerde om de gekleurde armoede en armoede onder vrouwen
in Brugge onder de aandacht te brengen, o.a.
via een lezing op 5 november. Drie gastsprekers
brachten hun visie over armoede. Van 25 oktober tot 23 november hing in de Hoofdbibliotheek
Biekorf een fototentoonstelling over hoe kinderen armoede beleven.

INFORMATIE
Campagne in beeld
Jaarlijks vindt de witte lintjescampagne plaats
(25 november tot 6 december). De campagne
wil de strijd aangaan tegen huiselijk geweld.
Alle personeelsleden van de Stad Brugge kregen witte lintjes. De dragers ervan verbinden
zich ertoe om nooit geweld te gebruiken of nooit
geweld oogluikend toe te staan.
Themawandelingen
In samenwerking met Vormingplus regio Brugge vond opnieuw de ZIJ-straten I en II-wandeling plaats. Ook de interculturele wandeling
‘Brugge met een kleurtje’ werd georganiseerd.
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ONDERSTEUNING
Holebitransgenderoverleg
Op 11 mei vertrok de vijfde editie van de Rainbow Pride van het station in Brugge naar het
Astridpark. De gemeenteraad keurde in oktober het subsidiereglement goed voor Brugse
holebi- en transgenderverenigingen. Het nieuwe reglement heeft als doel deze verenigingen
te ondersteunen in de werking die ze hebben
uitgebouwd.
Stedelijke Emancipatieraad (SER)
De gemeenteraadsleden ontvingen tijdens de
zitting van 26 maart een bedrukte ontbijtplank
met het memorandum van de SER. Op Wereldtoilettendag (19 november) vroeg de werkgroep
plasbeleid aandacht voor de situatie van de
openbare toiletten in Brugge. De raad adviseerde het bestuur ook over het meerjarenplan.
Subsidiereglement
Zeven organisaties ontvingen in 2013 een projectsubsidie. Drie verenigingen kregen een subsidie voor hun werking.
Platform Etnisch-Culturele Minderheden
In kader van het meerjarenplan werkte het Platform rond inspraak. Er vonden ontmoetingsmomenten plaats waar info werd uitgewisseld. Er
verscheen een herdruk van de brochure ‘De hele
wereld in je stad’, die een opsomming geeft van
de etnisch-culturele organisaties in Brugge.

Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligers blijven de weg vinden naar de
Vrijwilligerscentrale. Opvallend meer jonge
mensen engageren zich.
Ik Vrijwillig 2013
Op 9 maart 2013 was er de feestelijke vrijwilligersbeurs in de Jan Garemijnzaal. 52 plekken
werden ingevuld door organisaties die op zoek
zijn naar vrijwilligers. De beurs lokte 750 bezoekers, wat iets minder is dan de vorige jaren,
maar de kwaliteit van de bezoekers lag hoger:
er waren meer mensen die effectief op zoek zij
naar vrijwilligerswerk en dus minder ‘passanten’.
Vrijwilligers Cinema
Op 5 december 2013, de Internationale dag van
de Vrijwilliger, vond opnieuw de Vrijwilligers Cinema plaats. Er waren vertoningen om 17.30 en
om 20.00 uur van de bijzonder mooie en grappige film Quartet. 850 vrijwilligers uit 61 vrijwilligersorganisaties namen eraan deel.
Intake nieuwe vrijwilligers
De cijfers zijn in 2013 gelijkaardig aan vorig
jaar. Er gebeurden 109 intakes, verdeeld over 54
vrouwen en 55 mannen. Opmerkelijk meer jonge mensen vonden de weg naar de Vrijwilligerscentrale. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan
het charme-offensief naar jongeren toe. Maar
ook twee minder positieve trends spelen hier op
in, nl. jeugdwerkloosheid en vermaatschappelijking van de zorg. Er waren 27 doorverwijzingen via arbeidscoaches en psychiatrie.
16-35 jaar: 43
35-50 jaar: 21
50-65 jaar: 39
+ 65: 6

Op de beurs ‘Ik Vrijwillig 2013’
konden mensen actief op zoek
gaan bij 52 organisaties naar
een vrijwillige job.

Manier hoe men terecht kwam bij de
Vrijwilligerscentrale
2012

2013

doorverwijzing

69

68

via een kennis, een
vriend(in)

29

20

via armoedebestrijder:
Wieder/ SAS/ Pit-Stop/
Halfweghuis

8

8

via psychiatrie: OLV Ziekenhuis/ Inghelburch/ Mobiel
Behandel Team

16

14

via arbeidscoach: VDAB/
OCMW/ GTB

11

13

via Centrum Leren en
Werken

5

6

via Stad Brugge: collega
stadsdiensten/ schepenen/
burgemeester

0

7

website Stad Brugge

20

25

Bruggeinspraak/krant

7

13

IK VRIJWILLIG (BEURS)

7

3

Dienst Stedenbeleid
AANLOOP NAAR NIEUWE
BELEIDSPERIODE 2014-2019

Vergelijking intakes met vorige jaren
2010

2011

2012

2013

intakes vrijwilligers in de
Vrijwilligerscentrale

37

74 (waarvan
27 na verhuis,
periode oktdec 2011)

103

109

telefonische
vragen naar
vacatures

10

45

60

58

mails die informeren naar
vacatures

17

65

75

81

Opmaak meerjarenplan
In 2013 maakte de dienst Stedenbeleid vooral
werk van een concreet voorstel voor een nieuwe periode van het Stedenfonds, nl. 2014-2019.
Voor deze periode worden de Vlaamse gelden
van het Stedenfonds niet meer in een aparte
overeenkomst met Vlaanderen gegoten, maar
wél in de meerjarenplanning van de Stad mee
opgenomen.
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Aan de opmaak van dit nieuwe meerjarenplan
ging heel wat voorbereidend werk vooraf. De
dienst Stedenbeleid verzamelde vooreerst concrete en becijferde voorstellen van de stadsdiensten, het OCMW en andere partners uit het
middenveld of de sociale sector waarmee in de
voorbije beleidsperiode van het Stedenfonds
(2008-2013) concrete projecten waren opgezet.
Daarnaast legde de dienst ook zijn oor te luisteren bij de nu meer dan 150 informele bewonersgroepen die een beroep doen op de Brugse buurtcheques en zo een informeel netwerk
vormen over het hele Brugse grondgebied.
Speciale info-avonden in de Brugse deelgemeenten en rechtstreekse input via de website
van de Stad, kwamen dit aanbod vervolledigen.
Toen het nieuwe Brugse stadsbestuur op 2 januari 2013 van start ging, lag er dan ook een
concreet voorstel klaar voor een mogelijke invulling voor de bijna 28 miljoen euro waarop
Brugge de komende jaren via het Vlaamse Stedenfonds een beroep kan doen. Dit huiswerk
werd aangevuld en versterkt door de eigen
beleidsaccenten van het toekomstplan van de
nieuwe Brugse beleidsploeg. Dit alles resulteerde in de maand april in een (unanieme)
goedkeuring in de Brugse gemeenteraad van
het nieuwe meerjarenplan voor het Stedenfonds 2014-2019.
Beleidsaccenten
In dat meerjarenplan wil het Brugs stadsbestuur
inzetten op een betaalbare en aangename woonstad: de Brugse Zomercheques worden uitgebreid tot Brugse buurtcheques en informele bewonersgroepen kunnen nu tot 3 activiteiten per
jaar indienen voor ondersteuning. De Stad wil
verder werk maken van de leefbaarheid van het
achterhavengebied, maar ook aandacht hebben
voor stadsprojecten zoals de omvorming van het
militair hospitaal in de Peterseliestraat en de TIR
in Assebroek. Nogal wat aandacht gaat naar de
valorisatie en de herbestemming van het kerkelijk erfgoed in onze stad, een aandachtspunt voor
de komende legislaturen. En voorts voorziet de
Stad ook via het Stedenfonds een grotere tussenkomst voor de sociale verhuurkantoren en voor
acties Brugge woonstad.
De aandacht voor het sociale drukt zich ook uit
in nieuwe initiatieven zoals een nachtopvang en
een stadsgezondheidscentrum, de uitbouw van
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de buurtsport en de aandacht voor een duidelijke
en verstaanbare taal in de overheidscommunicatie. En via het stimuleren van energiebesparing, groepsaankopen en de uitvoering van een
klimaatplan wil Brugge ook concrete stappen
zetten in de richting van de 20-20-doelstelling.
Voorts investeert de Stad verder in een groene
omgeving, vooral in zones waar er tot nog toe te
weinig speelvoorzieningen waren.
De ontgroening van Brugge wordt zeker ook een
aandachtspunt: meer dan andere Vlaamse centrumsteden moet Brugge een extra-inspanning
doen om jonge krachten verder aan onze stad en
regio te koppelen: de stadspremie voor fuifzalen
blijft gehandhaafd, maar nu komt er ook nog een
studentenhuis en men voorziet ook concertcheques voor Brugse cafés of concrete steun voor
jonge en wilde ideeën, onder het motto “jong
wilt”. Voorts is er ook aandacht voor street art,
voor skateruimte en voor de ondersteuning van
jonge creatieve starters: Handmade in Brugge,
daar horen we nog van.
Een vierde en laatste luik van het Stedenfonds
tenslotte wil de bestuurscapaciteit in de stad
versterken. Er wordt geld voorzien voor een cel
strategie, analyse en databeheer, de werking van
Brugge Fietsstad wordt concreet ondersteund
en voorts gaat er geld van het Stedenfonds naar
onder meer verkeersleefbaarheidsplannen per
deelgemeente en naar het participatieproject
“De toekomst van Brugge”.
Concrete acties
Naast de voorbereiding en de opmaak van het
nieuwe beleidsplan Stedenfonds 2014-2019 en
de vertaling hiervan in het nieuwe meerjarenplan
van de Stad, was de dienst Stedenbeleid verder
actief op concrete terreinen, zoals onder meer
de uitbreiding en inhoudelijke verdieping van de
Brugse buurtcheques, de omvorming van zaal
Centrum in Zwankendamme en andere onderdelen van het project Leefbare Haven, de voorbereiding van een stadsgezondheidscentrum, de
problematiek van het kerkelijk erfgoed in Brugge
en de opstart van het project,’De Toekomst van
Brugge’.

HOOFDSTUK 6

Wegen,
Ruimtelijke Ordening,
Monumentenzorg
en Erfgoedzaken,
Patrimoniumbeheer

Wegendienst
BELANGRIJKSTE WERKEN
Overzicht van de belangrijkste wegenis- en rioleringswerken in uitvoering en/of afgewerkt in
2013. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
SECTOR Centrum
• Gentpoortvest, Nieuwe Gentweg,
Schaarstraat en Eekhoutstraat: vernieuwen
KWS-toplaag
Aannemer: Norré-Behaegel, Westende
Beëindigd: 107.051,98 euro
• Oliebaan (tussen hoeve Cortvriendt en
Peterseliestraat): heraanleg – 2de fase
Aannemer: Cochuyt-De Smet, Maldegem
Beëindigd: 83.393,70 euro
• Sint-Claradreef
Aannemer: Cochuyt-De Smet, Maldegem
Beëindigd: 157.725,76 euro
• Waalsestraat
Aannemer: Penninck, Roeselare
Beëindigd: 218.385,31 euro

Niet opgenomen in
het jaarverslag zijn de
werkzaamheden die
gebeuren in opdracht van het
agentschap Wegen en Verkeer
van het Vlaams Gewest,
zoals bv. de bouw van de
balkonrotonde (foto genomen
op 20 augustus 2013).

• Gerard Davidstraat en Karel de Floustraat:
heraanleg
Aannemer: bvba Haezebrouck uit Zedelgem
Beëindigd: 1.207.252,89 euro
• Vernieuwen riooldeksels in de binnenstad
Aannemer: nv Verhelst uit Oostende
Beëindigd : 58.713,26 euro

• Binnenkoer Halletoren
Aannemer: nv Verhelst uit Oostende
Gegund voor: 54.636,15 euro
• Coupure: aanleg ontbrekende riolering
Aannemer: Haezebrouck, Zedelgem
Gegund voor: 55.473,35 euro
• Gulden-Vlieslaan, Koningin Elisabethlaan:
aanleg regenwaterriolering
Aannemer: THV Verhelst-Lamote
SECTOR West (Sint-Andries en Sint-Michiels)
• Leiselebeek: onderhoud
Aannemer: AD, Laarne
Beëindigd: 64.883,95 euro
• Magdalenastraat, Ontmijnerslaan, HoogBrabantlaan en Torhoutse Steenweg
Aannemer: Hugo Martens, Sint-Andries
Beëindigd: 131.861,92 euro
• Onderhoud onbevaarbare waterlopen 20122013: eerste verlenging
Aannemer: Van Hulle, Tielt
Beëindigd: 81.838,24 euro
• Oude Kerkstraat (tussen Veldstraat en
Koning Albert I–laan)
Aannemer: Verhegge, Zedelgem
Beëindigd: 184.980,75 euro
• Weinenbruggelaan: rioolherstelling ter
hoogte kruispunt met Kranenburg
Aannemer: Martens Hugo, Sint-Andries
Beëindigd: 8.498,68 euro
• Keurvorst Karel Theodoorstraat en Fort
Zevenbergen
Aannemer: Verhegge, Zedelgem
Gegund voor: 1.251.848,19 euro
SECTOR Oost (Assebroek en Sint-Kruis)
• Cosmanswegel: aanleg DWA-riool
Maalse Steenweg 449-453
Aannemer: Hugo Martens, Sint-Andries
Beëindigd: 31.772,64 euro
• Moerkerkse Steenweg, Vijversdreef en
andere straten: herstellen van betonplaten.
Aannemer: Verkinderen, Langemark
Beëindigd: 297.171,43 euro
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• Onderhoud onbevaarbare waterlopen 2012 –
2013
Aannemer: Van Hulle, Tielt
Beëindigd: 124.012,62 euro

• Onderhoud onbevaarbare waterlopen
2012/2013 - eerste verlenging
Aannemer: Van Hulle, Tielt
Beëindigd: 120.492,97 euro

• Weidestraat: uitbreiding van het
rioleringsnetwerk
Aannemer: Hugo Martens
Beëindigd: 47.097,58 euro

• Patentestraat: DWA-leiding
Aannemer: Huys, Dudzele
Beëindigd: 45.276,49 euro

• Kerklaan: heraanleg
Aannemer: Verhegge, Zedelgem
Gegund voor: 835.725,05 euro
• Dampoortstraat, tussen Moerkerkse
Steenweg en Koolstuk, en Marcus
Laurinstraat tussen Dampoortstraat en
Brugse Mettenstraat.
Aannemer: Verhelst, Oostende
Gegund voor: 1.051.452,31 euro
• Molenstraat: heraanleg voetpaden
Aannemer: Deloof, Meulebeke
Gegund voor: 563.945,09 euro
• Onderhoud betonplaten in Assebroek en
Sint-Kruis
Aannemer: RTS, Zedelgem
Gegund voor: 87.373,07 euro
• Sint-Katarinastraat en Barthelstraat:
heraanleggen en vernieuwen riolering
Aannemer: Seru, Veurne
Gegund voor: 666.995,25 euro
SECTOR Noord (Zeebrugge, Dudzele,
Lissewege, Sint-Pieters)
• Harwichstraat: aanleg 4 bijkomende
parkeerstroken
Aannemer: Huys, Dudzele
Beëindigd: 8.060,31 euro

• Paul Devauxstraat en Leon de Foerestraat
Aannemer: Vansteenkiste-Mylle, Gistel
Beëindigd: 208.437,26 euro
• Ter Looigemweg, riolering tussen Graaf de
Mûelenaerelaan en Ronsaardbekestraat
Aannemer: Casteleyn, Meulebeke
Beëindigd: 121.021,96 euro
• Voetpaden Sint-Jozef fase 2
Aannemer: Van Hulle, Tielt
Beëindigd: 534.335,04 euro
• Vieringstraat: stabiliseren onverharde rijweg
Aannemer: Verkinderen, Eernegem
Gegund voor: 18.742,68
• Jacob van Arteveldestraat: heraanleg
Aannemer: Verhelst, Oostende
Gegund voor: 608.627,57 euro
• Heiststraat
Aannemer: RTS, Zedelgem
Gegund voor: 1.481.760,20 euro
• Oostendse Steenweg: aanleg fietspad naar
Meetkerke i.s.m. AWV en Zuienkerke
Aannemer: Aswebo, Drongen
Stadsaandeel: 2.114.440,16 euro volledig
gesubsidieerd door AWV

• Hazelaarstraat 2-14: rioolherstelling
Aannemer: Hugo Martens, Sint-Andries
Beëindigd: 15.603,26 euro
• Kleine Pathoekeweg: aanleg uitwijkstrook
Aannemer: Huys, Dudzele
Beëindigd: 180.956,60 euro
• Kleine Pathoekeweg: uitbreiden verharding
containerpark Sint-Pieters
Aannemer: Verkinderen, Eernegem
Beëindigd: 40.401,26 euro
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Dienst Ruimtelijke Ordening
ALGEMEEN
In 2013 ontving de DIRO niet minder dan 1743
aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen. Dat is het 3de hoogste aantal van de jongste 14 jaar. Tellen we daar nog de 32 ingediende
meldingen van verbouwingen bij, dan komen
we aan 1775 geplande (ver)bouwwerken.
Hoewel de mogelijkheid tot melden van kleinere werken (i.p.v. aanvraag om stedenbouwkundige vergunning) al een aantal jaren bestaat,
blijft het jaarlijks aantal nagenoeg stabiel.
Blijkbaar zijn de voorwaarden voor melding
veelal niet vervuld wegens andere voorschriften in verkavelingen of bijzondere plannen van
aanleg.

ANDERE PROJECTEN
Centraal meldpunt Wegenfoon
In 2013 kreeg het centraal meldpunt 4.610
meldingen binnen over de toestand van de wegen, waar dit in 2012 nog 3.693 meldingen waren. De klachten gingen o.a. over de staat van
het wegdek, de voetpaden, beschadigingen aan
verkeersborden, paaltjes, wegsignalisatie, losse
kasseien, putten… Aan dergelijke klachten wordt
onmiddellijk gevolg gegeven.

Er waren 114 aanvragen voor nieuwbouw van
eengezinswoningen en 35 voor meergezinswoningen. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen 5 jaar.
Op planologisch vlak zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak. De bedoeling ervan
is om de bouwmogelijkheden in de geordende
gebieden te laten beantwoorden aan de hedendaagse wensen en normen, rekening houdend
met de belangen van alle inwoners van de betrokken site.

Vergunningen voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet en het aanleggen van
inritten
Er werden 240 vergunningen uitgeschreven
om aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet of om herstellingen uit te voeren aan een
bestaande aansluiting. Voor het aanleggen van
inritten werden 52 vergunningen uitgeschreven.
Wegennet (afmetingen in km)

Gemeentewegen
District of
gemeenteafdeling
Intra muros

12,506

Sint-Pieters

20,330

Sint-Jozef

6,168

Koolkerke

2,300

Zeebrugge

47,210

Lissewege

7,050

Dudzele
Assebroek

Provinciewegen

Buurtwegen
van groot
vervoer
1,913
1,375

2,500
7,400

Kleine
buurtwegen

Andere
wegen

Totaal
gemeentewegen

Algemeen
totaal

77,443

77,443

89,949

11,692

35,481

49,086

69,416

1,725

18,308

21,408

27,576

9,130

8,422

17,552

22,352

1,050

22,634

31,084

78,294

15,240

9,550

24,790

31,840

11,950

3,500

23,735

4,450

31,685

43,635

6,050

1,920

24,400

39,437

65,757

71,807

Sint-Kruis

6,430

7,080

24,440

46,396

77,916

84,346

Sint-Andries

9,290

1,130

34,955

50,250

86,335

95,625

Sint-Michiels
TOTAAL

62

Gewestwegen

Jaarverslag 2013

15,090

1,030

4,645

12,505

49,035

66,185

82,305

144,374

3,530

28,963

158,872

361,406

549,241

697,145

Het aantal nieuwe verkavelingen neemt verder
af. Dit heeft vooral te maken met het gegeven
dat het aantal verkavelbare gronden beperkter
wordt. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden kan daar deels aan tegemoetkomen.
De DIRO is vooral fier op het welslagen van het
preventief beleid inzake bouwovertredingen.
De controleurs proberen in eerste instantie de
bouwheer te overtuigen via raadgevingen en
aanmaningen. Wanneer de bouwheer hieraan
geen gevolg geeft, wordt overgegaan tot het
opmaken van een proces-verbaal. Door toezicht op een correcte uitvoering van werken
en begeleiding van kandidaat-bouwers door
de bouwcontroleurs daalde het aantal overtredingen met 27 % t.o.v. 2012. In vergelijking met
vroegere jaren is die vermindering trouwens
nog veel groter.
Daarnaast dient in rekening gebracht dat de
bouwcontroleurs mee instaan voor een efficiënte opvolging van de aanvragen voor premies
voor functionele verbeteringen. Zij ondersteunen ook de administratie die belast is met het
opvolgen en bestrijden van leegstand, verkrotting en onbewoonbaarheid van woongelegenheden, alsook de opvolging van leegstaande en
verwaarloosde bedrijfsruimten.
In 2013 werd een aanvang gemaakt van de
voorbereiding op de komst van de omgevingsvergunning (dit is de versmelting van de bouwvergunning en de milieuvergunning in één vergunning via één procedure). Veel zaken zullen
nog verder moeten worden uitgewerkt naargelang meer detailinformatie beschikbaar wordt
gesteld door het Vlaamse Gewest.

SECTOR NOORD, SECTOR OOST EN
SECTOR WEST
De dienst Ruimtelijke Ordening sector Noord Oost - West heeft als opdracht het ruimtelijk en
stedenbouwkundig beleid op gemeentelijk vlak
te ondersteunen. Deze opdracht omvat o.a.:
• adviseren van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen e.d.
• adviseren en begeleiden van belangrijke projecten en studies
• uitvoeren van in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan de gemeenten opgelegde
taken (in werking op 1 september 2009)

• opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Rup’s) en adviseren van gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
• begeleiden van de GECORO
• opmaak van studies, inventarissen e.d.
REGISTER ONBEBOUWDE PERCELEN
De DRO werkte verder aan de actualisering van
het register van de onbebouwde percelen. Op 31
december 2013 bevatte de inventaris 1467 onbebouwde percelen of delen van percelen met
wonen als bestemming. Deze percelen hebben
een totale oppervlakte van 270 ha. Van de 1467
percelen zijn er 619 kavels (49 ha) binnen goedgekeurde nog geldige verkavelingen.
RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN OP
GEMEENTELIJK NIVEAU
Zelf uitgewerkte of uit te werken RUP’s

Gemeentelijk RUP “Magdalenazaal”
Dit RUP, dat in 2012 werd goedgekeurd door de
bestendige deputatie, werd vernietigd bij arrest
van de Raad van State van 22 maart 2013.
Gemeentelijk RUP “Gulden Kamer”
De goedkeuringsprocedure voor dit RUP, opgestart in 2010, is afgerond in 2013. Het RUP werd
definitief vastgesteld door de gemeenteraad op
28 mei 2013 en goedgekeurd door de deputatie
op 8 augustus 2013. Door de goedkeuring van het
RUP kan de Gulden Kamer verder uitgebouwd
worden als groen recreatief sportpark.
3 gemeentelijk RUP ’s herbestemming “nuloptiegebieden” (nog niet in procedure)
In mei 2009 besliste het college van burgemeester en schepenen om de opmaak op te starten
van gemeentelijke RUP’s voor herbestemming
van ‘nuloptiegebieden’ naar open ruimte. ‘Nuloptiegebieden’ zijn volgens het gewestplan
woonuitbreidingsgebieden, waarbij de Stad in
haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft
geopteerd om ze niet aan te snijden en te herbestemmen naar open ruimte. Het gaat om het
woonuitbreidingsgebied ten noorden van het Zuidervaartje, ten zuiden van de Mispelaar en ten
zuiden van de Kerkdreef. In 2011 is gestart met
de voorbereiding van 3 voorontwerp RUP’s die in
2013 is verdergezet.
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Gemeentelijk RUP “voetbalvelden Male” (nog
niet in procedure)
Dit RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het
bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan om de invulling van de behoefte
aan bijkomende sportinfrastructuur ter hoogte
van het Maleveld ten noorden van de Brieversweg
juridisch mogelijk te maken. De opmaak van het
RUP is in 2011 doorkruist door een procedure die
in februari 2012 werd afgerond en waarbij een ministerieel besluit leidde tot de definitieve aanduiding van de ankerplaats ‘Maleveld en kasteel van
Male’. Doordat de aanduiding van het Maleveld
als ankerplaats een knelpunt vormt voor het RUP
in opmaak, diende de Stad een annulatieverzoek
in bij de Raad van State. Het beroep van de Stad
werd echter bij arrest van de Raad van State van
20 december 2013 verworpen.
Gemeentelijk RUP “sportpark Aardenburgseweg” (nog niet procedure)
Op 6 september 2013 besliste het stadsbestuur
om dit RUP op te starten i.f.v. het opheffen van de
zonevreemdheid van de bestaande infrastructuur
en de aanleg van nieuwe infrastructuur. Met dit
RUP wordt uitvoering gegeven aan het bindend
deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Gemeentelijk RUP “buffer Dudzele”
Dit RUP gaat over de noordelijke en westelijke
rand van de woonkern Dudzele. Het is de bedoeling om het landbouwgebied tussen het dorp en
de haven (respectievelijk de achterhaven /toekomstige A11 en de binnenhaven) te herbestemmen als afstandsbuffer waarbinnen landbouw,
landschapszorg, bosbouw, laagdynamische recreatie, natuurbehoud en waterbeheer nevengeschikte functies zijn. De realisatie van de noordelijke buffering wordt momenteel uitgewerkt
binnen het inrichtingsplan voor de A11 en kreeg
de naam “Cathemgoed”. Hierbinnen worden ook
medegebruiksmogelijkheden voor de inwoners
van Dudzele voorzien. Het resultaat van het overleg met de bevolking (Praten met Maten) uit 2012
werd meegenomen bij de opmaak van dit RUP.
Daarnaast wil dit RUP ook rechtszekerheid geven
aan de omliggende zonevreemde bebouwing.
Het college van burgemeester en schepenen ging
op 21 juni 2013 principieel akkoord met het voorontwerp RUP Buffer Dudzele. Hierover werd op
26 september 2013 een informatie- en inspraakvergadering gehouden, waarna het RUP op enkele punten werd bijgewerkt. Het stadsbestuur
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besliste op 18 november 2013 om over het voorontwerp RUP Buffer Dudzele een plenaire vergadering te organiseren.
Uitbestede RUP’s

Gemeentelijk RUP “Leiselehoek” (gegund in
2009)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 93 “Leiselehoek” (MB 15 maart 1994). De herziening is nodig om o.a. verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te scheppen voor een kwalitatieve
nabestemming van de landbouwbedrijfszones
langs de Leiselebeek... In 2011 startte het studiebureau met de opmaak van het voorontwerp
RUP. De voorstudie en de voorschriften werden al
afgewerkt.
Gemeentelijk RUP “Jan Breydellaan” (gegund in
2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 78 NoordOost III (MB d.d. 16 december 1993). De herziening heeft o.m. de bedoeling om verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te scheppen
voor een kwalitatieve nabestemming van een
aantal ambachtelijke zones... Ondertussen werden de voorschriften van het RUP opgemaakt.
Gemeentelijk RUP “Vaartdijkstraat” (gegund in
2010)
De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor 2 bedrijfssites langs de
Vaartdijkstraat (bedrijven Rammant-Verhelst) in
relatie tot de ruimere omgeving, meer bepaald:
de achterliggende gronden van de NMBS, het
Lappersfortbos (KMO-zone) en het gebied aan
de overzijde van het kanaal. Deze visie zal daarna
vertaald worden in een gemeentelijk RUP. De
voorstudie werd ondertussen al afgewerkt en de
voorschriften worden opgemaakt.
Gemeentelijk RUP “Gistelse Steenweg Noord”
(gegund in 2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 82 NoordOost I (23 maart 1994). De herziening heeft o.m.
tot doel een kader te scheppen voor nabestemming van een aantal ambachtelijke zones, ontwikkelingsmogelijkheden van binnengebieden te
onderzoeken, de voorschriften voor de kastelen
Les Acacias en Rozenhof te onderzoeken, verouderde voorschriften te actualiseren… Eind 2011
werd de voorstudie afgerond en eind 2012 werden
de voorschriften opgemaakt.

Gemeentelijk RUP “Kinepolis” (gegund in 2011)
De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de site Kinepolis langs de
Koning Albert I-laan. Naast het onderzoek naar
het mogelijk voorzien van kantoorfuncties op de
site, moet ook een park-and-ridezone en afrit ter
hoogte van het rond punt naar de parking worden
ingetekend in het RUP. De visie is dan te vertalen
in een gemeentelijk RUP. De opdracht werd gegund op 24 juni 2011. De voorstudie van het RUP
werd afgerond, het studiebureau is bezig met
voorschriften op te maken.
Gemeentelijk RUP “Glas- en tuinbouwbedrijven
in Sint-Andries” (gegund in 2011)
De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de bestaande glas- en tuinbouwbedrijven in Sint-Andries waarbij een beperkte verkoopsoppervlakte gekoppeld wordt aan
(bestaande) bedrijven met agrarische bestemming. Ook een nabestemming voor het agrarische gebied moet bepaald worden. Deze visie is
dan (gedeeltelijk) te vertalen in een gemeentelijk
RUP. De opdracht werd gegund op 16 december
2011, er werd nog niet begonnen aan het RUP. De
voorstudie werd afgewerkt en de voorschriften
worden opgemaakt.
Gemeentelijk RUP “Koning Albert I-laan en
omgeving Sint-Michiels” (gegund in 2011)
De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de heraanleg van de Koning
Albert I-laan als groene openbaar vervoersas, in
relatie tot de ruimere omgeving. De opmaak van
het RUP zou bijgevolg ook de herziening van omliggende BPA’s omvatten die ook langs de Koning
Albert I-Laan liggen: BPA 91 Centrum (MB 15
maart 1994), BPA 92 Rijselsestraat (29 november
2000), BPA 94 Park de Rode Poort (MB 6 juni 1995)
en 157 Park Bloemenoord (MB 20 april 2001). De
bedoeling van het RUP is om de hoogtes langs de
Koning Albert I-laan vast te leggen en de bestemming ‘woonzorg’ en ‘kenniscluster met scholen
en studenten’ mogelijk te maken in de aanliggende BPA’s. Het RUP bevindt zich momenteel in
de eindfase van de voorstudie, het studiebureau is
bezig met voorschriften op te maken.
Gemeentelijk RUP “Woonparken” (interne opmaak 2014)
Aan de hand van dit RUP moet het groene karakter van de woonparken gegarandeerd worden.

Gemeentelijk RUP ‘den TIR’ (gegund aan SUM
Reasearch in 2011)
Dit RUP omvat de gedeeltelijke herziening van
BPA 86 Kerkhofdreef (MB 6 april 1998). Het RUP
wordt opgemaakt voor herbestemming van de
site van de voormalige militaire schietstand (“den
TIR”) naar wonen en woonondersteunende voorzieningen, in combinatie met een buurtpark. Op 8
augustus 2013 ging het college van burgemeester
en schepenen akkoord met een definitief voorstel
van voorontwerp RUP. Dit voorontwerp RUP werd
op 7 oktober 2013 voorgesteld aan de buurt tijdens een informatie- en inspraakvergadering. Op
2 oktober 2013 is het voor advies voorgelegd aan
de GECORO. Op 8 november ging het voor advies
naar de bevoegde administraties en besturen in
een plenaire vergadering.
Gemeentelijk RUP “Sint-Pietersmolenwijk”
(gegund aan Technum in 2009)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 32 “Molenstraat- Zuid” (MB d.d. 15 april 1988 en 11 februari
2003). De herziening heeft voornamelijk tot doel
de stedenbouwkundige studie voor de Sint-Pietersmolenwijk (november 2004) juridisch te verankeren. De waterbuffering die voorzien was in
deze stedenbouwkundige studie, blijkt op heden
onvoldoende (gewijzigde wetgeving). De verdere
opmaak van dit RUP ligt momenteel stil. Er dient
eerst duidelijkheid te komen over hoe de SintPietersmolenwijk verder kan ontwikkelen rekening houdend met de watergevoeligheid van het
gebied. Het studiebureau IMDC nv (International
Marine and Dredgins Consultants) deed in 2013,
in opdracht van de Brugse Maatschappij voor
Huisvesting en Vivendo een analyse van het watersysteem en van de huidige waterproblematiek.
Momenteel wordt de stedenbouwkundige studie
voor de Sint-Pietersmolenwijk uit 2004 herbekeken rekening houdend met de resultaten van
deze waterstudie. Van zodra hierover een consensus bereikt is, kan de opmaak van het RUP
verdergezet worden.
Gemeentelijk RUP “Rustenburg” (gegund aan
Grontmij in 2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 27 Rustenburg (MB 24 maart 1992) en een perceel gelegen in het BPA Ruddershove (MB 30 januari
1997). De herziening heeft o.m. de bedoeling om
een kader te scheppen voor een verdere kwalitatieve woonontwikkeling langs het water (Steenkaai) en voor een kwalitatieve nabestemming van
een aantal ambachtelijke zones (vb. voormalige
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borstelfabriek), ontwikkelingsmogelijkheden te
onderzoeken van binnengebieden, na te denken
over binnengebieden voor gemeenschappelijke
garages die niet gerealiseerd werden, de mogelijkheden langs de Oostendse Steenweg en Blankenbergse Steenweg te verruimen i.f.v. kantoren
en diensten… Op 15 maart 2013 gaf het college
van burgemeester en schepenen zijn fiat over de
geactualiseerde visie voor de ontwikkeling van de
Steenkaai tot waterfront. Op 5 september 2013
werd over het voorontwerp RUP Rustenburg van
juni 2013 een plenaire vergadering gehouden.

Gemeentelijk RUP “Tempelhof” (gegund aan
WVI in 2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 33 Tempelhof (MB 17 november 1994). Binnen dit RUP
wordt o.a. een kwalitatieve herbestemming gegeven aan de site van de leegstaande drukkerij
Catherina Binding (wonen). Aan het sportpark
Tempelhof worden bijkomende mogelijkheden
geboden. Binnen de woonzones langs de straat
Tempelhof en langs de Blankenbergse Steenweg
worden meer functies toelaten die het wonen ondersteunen. Het gedeelte van de recreatieve verbinding op het tracé van de Blankenbergse Dijk
tussen het Sint-Pieterspleintje en de toekomstige spoorwegonderdoorgang wordt mogelijk
gemaakt, enz. In zitting van 17 september 2013
stelde de gemeenteraad het ontwerp RUP Tempelhof van juli 2013 voorlopig vast. Dit ontwerp
RUP werd van 8 oktober tot en met 6 december
2013 onderworpen aan een openbaar onderzoek.
Er werden 2 adviezen en 4 bezwaren ingediend.
Gemeentelijk RUP “Vissershaven” (gegund aan
Grontmij in 2012)
Dit RUP omvat de herziening van BPA Vissershaven (MB 25 april 2000 – deels vervallen door
gewestelijk RUP afbakening zeehavengebied
Zeebrugge). De aanleiding om dit BPA te herzien
is de herbestemming van de site van de Oude
Vismijn, waar het stadsbestuur naast de huidige
mogelijkheden ook wonen en handel wenst toe te
laten. In 2013 is Grontmij gestart met deze opdracht. Op 9 december 2013 besliste het stadsbestuur de eigenaar uit te nodigen om een concepten volumestudie voor te leggen aan de Stad, MBZ
en afdeling Kust.
RUIMTELIJKE PLANNINGSPROCESSEN OP
GEWESTELIJK EN PROVINCIAAL NIVEAU
De Stad Brugge is ook als belanghebbende betrokken in planningsprocessen op gewestelijk en
provinciaal niveau. Op verschillende momenten
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voorafgaand aan en tijdens de goedkeuringsprocedure wordt advies gevraagd. De dienst Ruimtelijke Ordening bereidt dit advies voor.

Herziening provinciaal RUP Strand- en Dijkconstructies
Het PRUP Strand en Dijk Brugge werd op 29
augustus 2013 goedgekeurd door de bevoegde
minister. Dit goedkeuringsbesluit werd op 17
september 2013 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
MASTERPLAN VOOR DE SOCIO-MEDISCHE
CAMPUS MOLENERF EN OMGEVING
Op de site van het sociaal-medisch park Molenerf
en in het gebied ten noorden hiervan komen op
vandaag tal van grootschalige zorgvoorzieningen
voor: het AZ Sint-Jan, hoofdzetel OCWM, Spermalie, WZC De Vliedberg, WZC Herdershove en
PTC Rustenburg. In de toekomst zal dit alleen nog
maar verder uitgebouwd en versterkt worden (o.a.
plannen voor het CAW, uitbreidingsplannen WZC
Herdershove). Op heden ontbreekt een totaalvisie
op de verdere gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van deze zorgcampus in relatie tot zijn omgeving. Hierdoor staan nieuwe projecten vooral op
zichzelf (bv. met elk zijn eigen parkeerterrein) en
gebeurt de behandeling van stedenbouwkundige
aanvragen eerder ad hoc. Daarom is een masterplan voor de site nodig. Daarin moeten elementen zoals het gecentraliseerd parkeren, multifunctioneel gebruik, waterbuffering, bijkomende
bebouwing, groen,... aan de orde komen. Dit masterplan kan nadien vertaald worden in een RUP.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 23 december 2013 om de opmaak van
een masterplan voor de socio-medische campus
Molenerf en omgeving uit te besteden aan BUUR
(Bureau voor urbanisme).
BELANGRIJKE PROJECTEN EN/OF STUDIES
WAARBIJ DE DIRO BETROKKEN IS (O.A. MET
EEN ADVISERENDE TAAK)
• Inrichtings- en verkavelingsplan voor groepswoningbouw Zeewege (Lissewege)
• Aanleg derde spoor tussen station Brugge en
vertakking Dudzele
• A11
• Marien Ruimtelijk Plan
• Overstromingsmaatregelen rond de haven

STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAGEN EN VERGUNNINGEN
Aantal aanvragen in 2013 per sector en per dossiertype
dossiertype
stedenbouwkundige attesten

NOORD
5

OOST

WEST

11

5

stedenbouwkundige inlichtingen

UNESCO

TOTAAL

5

26

1

1

stedenbouwkundige uittreksels

718

700

684

804

2906

stedenbouwkundige aanvragen reguliere procedure

293

384

337

667

1681

stedenbouwkundige aanvragen bijzondere procedure

29

8

14

11

62

2

11

14

4

31

verkavelingen
uittreksels vergunningenregister

1

1

uittreksels plannenregister

1

bouwmisdrijven
infovragen

1

31

29

25

107

192
553

165

135

102

151

kunstige herstellingen

3

9

4

35

51

leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte

2

6

4

7

19

meldingen

7

9

15

1

32

verdelingen

32

48

19

23

122

1287

1351

1224

1816

5678

UNESCO

TOTAAL
1317

totaal

Aantal vergunningen in 2013 per sector en per dossiertype
dossiertype

NOORD

OOST

WEST

stedenbouwkundige vergunningen reguliere procedure

215

297

288

517

stedenbouwkundige vergunningen bijzondere procedure

19

7

11

7

44

stedenbouwkundige vergunningen (oud stelsel)

4

6

2

5

17

verkavelingsvergunningen reguliere procedure

3

11

10

3

27

311

532

1406

UNESCO
*

TOTAAL

verkavelingsvergunningen bijzondere procedure
totaal

1
241

322

1

Aantal vergunningen in 2013 per sector per aard
  AARD**
nieuwbouw
- bijgebouw
- eengezinswoning
- gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
- handel, horeca, diensten
- industrie, ambacht
- infrastructuren
- kantoren
- land- en tuinbouw
- meergezinswoning
- toerisme en recreatie
ontbossen
publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen
reliëfwijziging
slopen
- bijgebouw
- eengezinswoning
- gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
- handel, horeca
- industrie, ambacht
- infrastructuren
- kantoren
- land- en tuinbouw
- meergezinswoning
- toerisme en recreatie
vellen hoogstammige bomen

NOORD
22
18
5
1
8
5
2
3
2
1
10
5
11
9
2
3
1
1
2
1

OOST

WEST

28
40
4
1
4
2
2
1
1
17
4
12
6

2

21
21
11
1
5
7
3
1
3

7
2
4
1
1
1
4
1

23
1

34
1

10
7
1
1
1
4
1

5
1
1

1
1
1

1

78
81
24
4
13
17
8
4
11
3
1
84
11
38
23
3
2
4
7
2
3
1
1
2
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verbouwen van/tot of uitbreiden
- bijgebouw
- eengezinswoning
- gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
- handel, horeca, diensten
- industrie, ambacht
- infrastructuren
- kantoren
- land- en tuinbouw
- meergezinswoning
- toerisme en recreatie
opslag gebruikte of afgedankte voertuigen, allerhande materialen of afval
parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens
plaatsen van verplaatsbare inrichtingen voor publicitaire doeleinden
totaal

71
6
11
7
5
2
3
6
2
1
4
1
273

2
132
2
13

3

1
125
11
15
2
1
3

1
193
8
47
1
1
4

9
3

8
1

22
14

5

3
1
340

3

343

560

4
521
27
86
10
7
12
3
45
20
1
15
2
1516

* Unesco = Brugse binnenstad + Christus-Koning + Lissewege dorpskom (binnen de grenzen van het bpa).
** dossiers kunnen meerdere aarden hebben

VERKAVELINGEN
In 2013 werden 6 nieuwe verkavelingen goedgekeurd (zie tabel), die in totaal 23 nieuwe kavels
bevatten. 21 verkavelingen werden gewijzigd.

SECTOR UNESCO, CHRISTUS KONING &
LISSEWEGE
UNESCO-WERELDERFGOED BRUGGE

nr.
1210

ligging
Dudzeelse Steenweg,
Krekenstraat

datum

kavels

8/3/2013

9

1218

Oude Hoogweg

7/6/2013

2

1302

Pieter Le Doulxstraat

27/9/2013

5

1303

Doornstraat

18/10/2013

3

1304

Vlamingdam, Elf Julistraat

23/8/2013

2

1308

Lisseweegs Opperhof

23/12/2013

2

BOUWCONTROLES - OPENBARE ONDERZOEKEN
De DIRO voert dagelijks om diverse redenen
controles uit bij private bouwwerken. Er wordt
nagekeken of men in het bezit is van een geldige stedenbouwkundige vergunning en of de
werken conform de goedgekeurde plannen zijn.
Controles gebeuren ook bij klachten door omwonenden of op vraag van de Politie, het Parket
of andere diensten. Voor bepaalde aanvragen
tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning dient een openbaar onderzoek georganiseerd te worden. De controleurs gaan ter
plaatse na of er voldaan werd aan de voorwaarden van openbaarmaking.

Op 2 december 2000 beschermde de Unesco de
historische binnenstad als Werelderfgoed. In 2009
trok een erfgoedvereniging aan de alarmbel om
erop te wijzen dat bepaalde interventies en nieuwbouw de authenticiteit en integriteit van Brugge
zouden kunnen aantasten. De Unesco formuleerde toen aanbevelingen, waaraan de Stad Brugge
zo goed mogelijk trachtte gevolg te geven.
De “State of Conservation” en het “Managementplan”
Een eerste belangrijke opdracht als antwoord op
de aanbevelingen was de opmaak van een Managementplan voor het Werelderfgoed Brugge.
Het college van burgemeester en schepenen
keurde dit plan goed op 6 juli 2012. De State of
Conservation formuleert het ontwikkelingsmodel
voor de stad Brugge in relatie tot de werelderfgoedsite. Hierbij worden 4 zones onderscheiden
die complementair zijn en die drager moeten zijn
van het stedelijk gebeuren in al zijn facetten:
1. De erfgoedzone: omvat de werelderfgoedzone
als de bufferzone
2. De afbakening van het regionaal stedelijk gebied
3. Zones van specifiek stedelijk belang
4. Het historische cultuurlandschap.
Voor elk van deze gebieden wordt een ontwikkelingsstrategie vooropgesteld. Het Managementplan voorziet een hele rij acties en instrumenten
voor het behoud en het beheer van het Werelderfgoed Brugge en de bufferzone. Onmiddellijk
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werd gevolg gegeven aan de lijst van acties en
werden de nodige aanbestedingsdossiers voorbereid en opgestart:
• Opmaak van “Thematische Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Stadsgezichten”
In december 2012 werd deze opdracht toegewezen aan SUMResearch voor een bedrag
van 99.498 euro. Deze studie loopt sinds januari 2013. Dit thematisch RUP formuleert in de
eerste plaats een strategie voor behoud en beheer van het stadslandschap. Een stadslandschap bestaat uit verschillende morfologische
componenten (publieke ruimte, water, groen,
bebouwing,…) die net door hun samenhang
een interessant landschap vormen. Het Thematisch RUP Stadslandschap is een nieuw
concept dat ons uitdaagt om op basis van het
bestaand juridisch instrumentarium een manier te vinden om die samenhang te bewaren.
De analysefase en de evaluatiefase zijn afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de strategieën om de algemene doelstellingen voor het
beheer van de stadslandschappen te vertalen
in een werkbaar juridisch instrument.
• Opmaak van “Deelplannen” van de stadskwartieren
De Stad wees de opdracht in december 2012
toe aan TV Urbain + ABD, die een set deelplannen zal opmaken voor het West-Brugge-kwartier. Hierbij wordt een krediet vrijgesteld van
92.710 euro. Het deelplan “West-Brugge” onderzoekt elementen die essentiële dragers (de
structuur van de wijk, de historiek en groei, de
erfgoedwaarde van de panden, het algemene
stadslandschap, de kwaliteit van het openbaar
domein, het groen, …) zijn voor het typische karakter van de buurt, de ontwikkelingspotenties
van bepaalde sites gelet op wijzigende omstandigheden (leegkomende scholen, kloosters, enz.), en formuleert strategieën en ruimtelijke randvoorwaarden voor ontwikkeling. De
opmaak van deelplan “West Brugge” startte
begin 2013 en is nog lopende.
• Opmaak van “Herwaarderingsplannen” voor
de al beschermde stadsgezichten
In december 2012 werd deze opdracht toegewezen aan Sint-Lukasarchief voor een bedrag
van 24.986 euro. Een herwaarderingsplan is
een op de toekomstige ontwikkeling gericht
beleidsinstrument dat handelingen in het beschermd dorps- of stadsgezicht begeleidt. Dit
plan heeft als doel de beschermde historische

karakteristiek te behouden en/of te versterken. Het biedt aan eigenaars van panden binnen het erkende herwaarderingsplan mogelijkheden voor financiële tegemoetkomingen
voor het onderhoud en instandhouden van hun
erfgoedpand. Het eerste deel van de opdracht
is inmiddels ongeveer afgewerkt, nl. opmaak
herwaarderingsplan voor het beschermd
stadsgezicht van het “Klooster en de omgeving
van de zusters Redemptoristinnen”.
• Uitwerking van een “Hoogbouwvisie” voor het
hele grondgebied van Brugge
De Stad gunde de opdracht aan TV 51N4ESpace.Lab voor een bedrag van 45.254 euro. In
de nota worden de ontwikkelingspotenties binnen het globale stedelijke gebied Brugge onderzocht in relatie tot het historische centrum
dat erkend is als Werelderfgoed. De studie
moet o.a. precies het aspect van de zichten op
de stad mee onderzoeken. In de loop van 2013
wordt deze nota uitgewerkt door het studiebureau i.s.m. alle sectoren van de DRO.
• Inzetten van een “Communicatietraject” met
de bevolking over het reilen en zeilen binnen de
werelderfgoedzone i.f.v. creëren van grotere betrokkenheid bij het beheer van onze erfgoedstad
en i.f.v. educatie vooral naar jongeren.
Deze actie werd uitgesteld en overgedragen
naar de volgende legislatuur. In december
2013 werd, na openbare aanbesteding, het
Communicatiebureau CIBE aangesteld voor
een bedrag van 72.207 euro. Vanaf het voorjaar
2014 zullen acties ondernomen worden om
binnen een nieuw en langdurig communicatietraject zowel managementplan, als de vervolgopdrachten beter kenbaar te maken. Ook
andere activiteiten en plannen in het kader
van de kwaliteitsverbetering van het stedelijk
functioneren kunnen hierin aan bod komen
(heraanleg openbaar domein, specifieke projecten, enz.).
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Implementatie van de aanbevelingen van de
UNESCO

Een aantal specifieke acties worden bijkomend
onderzocht en bestudeerd, wat moet leiden
tot een beter beheer van de Werelderfgoedsite
Brugge. De bescherming als stadsgezicht van
ofwel de gehele historische binnenstad ofwel
enkel het oudste centrum werd door de Vlaamse
minister niet haalbaar noch werkbaar geacht.
Daarom engageerden de minister en de afdeling Onroerend Erfgoed Vlaanderen zich om in
2012-2013 specifieke themagerichte stadsgezichten (reien, vestingen, pleinen) af te bakenen
en te beschermen. De administratie Onroerend
Erfgoed Vlaanderen werkte in 2013 de voorstellen voor bescherming als stadsgezicht van Langerei – Potterierei verder uit. Dit is een verruiming van een eerder goedgekeurd stadsgezicht.
Eind 2013 was het studieonderzoek afgerond en
verwacht wordt dat dit nieuw stadsgezicht voor
april 2014 goedgekeurd wordt. Er werd ook gewerkt aan de erkenning als stadslandschap van
de “Vesten” rond Brugge. Deze procedure zou
tegen eind 2014 rond moeten zijn. Ook opdrachten voor erkenning van de Groene Rei, Dijver,
enz. worden opgestart.
De dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken
verzamelt sinds 1972 historische gegevens
over erfgoedpanden in de binnenstad. Dit is
een continu proces dat nog steeds voortgaat.
Om duidelijkheid te geven over welke panden
historisch en stadslandschappelijk belangrijk
zijn in de historische binnenstad, worden alle
datagegevens van jarenlange inventarisatie en
evaluatie van panden gegroepeerd in een nieuwe databank, nl. de erfgoedwaarderingskaart.
Deze kaart wordt een essentieel element in de
beoordeling van panden in de binnenstad i.f.v.
mogelijke subsidies voor Kunstige Herstelling,
verbouwingsmogelijkheden, vragen om eventuele sloop, verankering in deelplannen en in het
Thematisch RUP Stadslandschappen. In 2013
werd alle aandacht m.b.t. de actualisatie en
vervollediging van de erfgoedkaarten gericht op
enerzijds het West-Brugge-kwartier (gelet op
opdracht deelplannen) en op de hoofdhandelsstraten en poortstraten, op de vesten, en op de
gevels langsheen kanalen i.f.v. de opmaak van
het Thematisch RUP Stadslandschappen. De
erfgoedwaarderingskaart wordt een juridisch
verankerde “beschermingskaart” voor waardevol erfgoed en voor het waardevolle stadslandschap in de binnenstad.
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Aan de hand van de tabel op p. 71 is duidelijk af
te lezen dat de Stad Brugge sinds de aanbevelingen van 2010 een enorme inspanning heeft
gedaan en ook de komende jaren doet om een
passend antwoord te bieden op de aanbevelingen van de UNESCO.
Periodic reporting aan het UNESCO Werelderfgoedcentrum (WHC)

De “Periodic Reporting” aan UNESCO valt uiteen in diverse delen. Enerzijds in er het jaarlijkse verslag of “voortgangsrapport” (state
of conservation) dat moet worden opgemaakt
en doorgestuurd moet worden aan het Werelderfgoedcentrum. Het voortgangsrapport 2013
werd opgemaakt in oktober-november 2012.
Als gevolg van de aanbevelingen van Sint-Petersburg in 2013 moest ook voor eind januari
2014 een nieuw State of Conservation Rapport
worden overgemaakt, samen met het Managementplan. Anderzijds zijn de Werelderfgoedsteden ook gehouden deel te nemen aan een vijfjaarlijkse UNESCO screening. De screening zelf
werd online ingevuld in het voorjaar van 2013
onder toezicht van Erfgoed Vlaanderen, en door
hen overgemaakt aan de UNESCO. De volgende
screening wordt verwacht in 2018.
DOSSIERBEHANDELING IN HET KADER VAN
DE VCRO
In 2013 werden 798 infovragen en stedenbouwkundige aanvragen ingeschreven voor de zone
Unesco, Christus Koning & Lissewege. Het gaat
hierbij in de eerste plaats om aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen (680), maar evenzeer om attesten, informatievragen, conformiteitsattesten, adviezen voor leefmilieu, enz. (118).
Stedenbouwkundige vergunningen

Dossierbehandeling 2012
Naast de behandeling van de dossiers van 2013
werden in de eerste maanden van 2013 nog 76
dossiers van 2012 afgewerkt.
Dossierbehandeling 2013
Van het totaal aantal ingeschreven dossiers (798)
in 2013 werden er 577 dossiers afgehandeld binnen de opgelegde termijn. In totaal werden 67
dossiers door de architect of de bouwheer stopgezet of onvolledig en onontvankelijk verklaard.

Jaarverslag 2013

71

UUNESCO-RECOMMENDATIONS

HERWAARDERINGSPLANNEN
“Verversdijk, Spiegelrei, Gouden Handrei,
enz. ”
2015: 25.000€

HERWAARDERINGSPLANNEN
“Verversdijk, Spiegelrei, Gouden Handrei,
enz.” 2014: 25.000€

HERWAARDERINGSPLANNEN
“Redemptoristinnen”, “Engels
Klooster”, “Minnewater en
omgeving” - 24.986,50€

2018

COMMUNICATIEPLAN VOOR HET
WERELDERFGOED BRUGGE 72.207,96€

Verder te zetten

Verder te zetten

WHP
COMMUNICATIE
PLAN

3 vergaderingen
in 2013

Verder te zetten

4 vergaderingen
in 2012

De Experten Commissie
Unesco wordt aangesteld bij
beslissing van het CBS van 10
juli 2011

THEMATISCH RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN voor het “WHP
STADSLANDSCHAP” - 99.498,30€

VERPLICHT ADVIES
VAN DE ECU

THEMATISCH
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN

Het MANAGEMENTPLAN voor
het werelderfgoed Brugge
wordt goedgekeurd door het
CBS op 6 juli 2012

R 3. Het Management Plan moet
in 2013 overgemaakt worden aan
het WHC voor onderzoek door de
adviserende organen van Unesco
en brengt R. 4e) 2010 opnieuw
onder de aandacht

NOTA HOOGBOUWVISIE - 45.254€

THEMATISCH RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN voor het “WHP
STADSLANDSCHAP” - 99.498,30€

THEMATISCH
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN

VAN
TOEPASSING

VAN
TOEPASSING

Verder te zetten

Verder te zetten

Verder te zetten

THEMATISCH RUP
voor de “zones van
strategisch belang”
2015: 50.000€

VAN TOEPASSING

Verder te zetten

Verder te zetten

Verder te zetten

THEMATISCH RUP
voor de “ zones van
strategisch belang ”
2016: 50.000€

THEMATISCH
RUP voor de
“stadspoorten” - 2016
: 50.000€

VAN TOEPASSING

Verder te zetten

Verder te zetten

Verder te zetten

THEMATISCH
RUP voor de
“stadspoorten
- 2017 : 50.000€

VAN
TOEPASSING

DEELPLAN
“OLVROUWEkwartier”
2019: 100.000€

2019

Verder te zetten

Verder te zetten

Verder te zetten

VAN
TOEPASSING

Verder te zetten

Verder te zetten

Verder te zetten

VAN TOEPASSING

DEELPLAN “MAGDALENA-kwartier”
2018: 100.000€

DEELPLAN “LANGESTRAATkwartier” – 2017: 100.000€

DEELPLAN “SEMINARIE-kwartier”
2016: 100.000€

DEELPLAN “SINT-GILLIS-kwartier” – 2015:
100.000€

DEELPLAN “EZELSTRAAT-kwartier”
2014: 100.000€

DEELPLAN “WEST-BRUGGEkwartier”- 92.710,20€

VAN TOEPASSING

DEELPLANNEN

R. 4e) Vraagt een
proactief beleid dat
vertaald wordt in
stedenbouwkundige
plannen

R 5 Projecten met een mogelijke
impact op de WHP moeten
voorgelegd worden.

2017

VLAAMSE REGERING
VLAAMSE REGERING
VLAAMSE REGERING BESCHERMING VAN
BESCHERMING VAN STADSLANDSCHAPPEN “Canals of Bruges : Groenerei, Dijver,
STADSLANDSCHAPPEN
“Langerei/
BESCHERMING VAN
enz.)
Potterierei”
STADSLANDSCHAPPEN BINNEN HET
VLAAMSE REGERING
WHP
BESCHERMING VAN
STADSLANDSCHAPPEN “vesten”

OPMAAK HERWAARDERINGSPLANNEN
VOOR BESCHERMDE
STADSGEZICHTEN

NOTA
HOOGBOUWVISIE

R. 4f) Een adviesorgaan
van experten aanstellen

2016

STAD BRUGGE & VLAAMSE REGERING - RESTAURATIE VAN BESCHERMDE PANDEN IN BEZIT VAN DE STAD BRUGGE
jaarlijks budget: 1.000.000€

R 3 Brengt R. 4d) 2010 opnieuw
onder de aandacht

De Gemeentelijke Verordening
op het Bouwen wordt
aangevuld met een artikel
m.b.t. behoud van waardevol
erfgoed.
Van kracht sinds 1 mei 2011

2015

VERDERE UITVOERING VAN DE VOOROPGESTELDE ACTIES EN KREDIETINSPANNINGEN
2014

“KUNSTIGE HERSTELLILNGEN”
Sinds 1877 – voor private niet beschermde panden met erfgoedwaarde - jaarlijks budget : 500.000€

2013

VLAAMSE REGERING (40%-90%) & STAD BRUGGE (10% - RESTORATIE VAN BESCHERMDE MONUMENTEN
Private beschermde gebouwen - jaarlijks budget : 500.000€

ACTIEPLAN 2012

MANAGEMENTPLAN
UITGEVOERDE ACTIES

R. 4d) Belangrijke
zichten op de stad
bepalen en vastleggen

R. 4c) De eisen en
randvoorwaarden
R 3. Brengt R. 4c) van 2010
van erfgoedbehoud
opnieuw onder de aandacht
invoegen in de regionale
planningsdocumenten

R. 4b) Onderzoek van
specifieke stedelijke
gebieden

R. 4a) Het ganse
werelderfgoed wettelijk
beschermen

R. 4 Brengt R. 3 van 2010
opnieuw onder de aandacht

2012

UNESCO AANBEVELINGEN

R. 3 Geleidelijke erosie
van de uitzonderlijke
universele waarde van
het werelderfgoed

2010

IMPLEMENTATION

aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen
verbouwingen

afgewerkt

nota’s CBS

OOV
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Onder deze 798 dossiers zijn er 680 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, die behandeld
dienden te worden binnen de opgelegde termijn.
Een groot aantal van deze 680 aanvragen, namelijk 204 dossiers, heeft betrekking op algemene
verbouwingswerken. Slechts 9 dossiers hadden
met nieuwbouw te maken, al dan niet met gedeeltelijk behoud. Daarnaast werden 42 aanvragen ingediend die bestemmingswijziging zonder
verbouwingen tot doel hadden. Gevelrestauraties
en restauraties in het algemeen vormden het onderwerp in respectievelijk 59 en 12 dossiers. Een
groot aantal dossiers had te maken met schrijnwerk (133) en dakwerken (37). De behandeling
van dossiers over schrijnwerk blijft uitermate belangrijk. Het overtuigen van bouwheren en aannemers om passende profileringen en raamverdelingen te gebruiken, blijft een intensieve taak.
In 2013 werden er 19 van de 20 aanvragen voor
verbouwing tot B&B afgehandeld, alsook nog 5
aanvragen uit 2012. In 2013 werden er in totaal
37 kamers vergund. Er waren 16 aanvragen voor
verbouwing tot studentenhuisvesting waarvan 9
werden afgehandeld. In totaal werden het afgelopen jaar 51 studentenkamers vergund. Dit
brengt het totaal aantal vergunde studentenkamers in de periode 2007-2013 op 605.
In verband met publiciteit en terrassen werden
er respectievelijk 37 en 4 dossiers ingediend.
Tenslotte waren er nog 62 dossiers “andere” (of
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kleinere werken, zoals plaatsen garagepoort,
slopen schoorsteen, verlichting gevel…). Opmerkelijk is ook het aantal regularisatiedossiers van
werken uitgevoerd in strijd met de vigerende lokale en/of regionale regelgevingen, nl. 25.
Van de 798 ingediende dossiers werden er 577
dossiers of bijna 72,3 % volledig afgewerkt. 67
dossiers werden onvolledig/ontvankelijk verklaard of stopgezet door de architect of bouwheer. Per 1 januari 2014 waren nog 154 dossiers
openstaand ofwel 19,3 %. Alle afgehandelde
dossiers werden binnen de opgelegde termijn
behandeld. 60 van deze dossiers werden in de
laatste werkweek van 2013 ingediend.
STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN EN
ADVIEZEN
Naast de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen worden ook nog tal van dossiers en vragen behandeld waarvoor een deskundig advies
en verslag van de GSA noodzakelijk is. In 2013
werden in totaal 118 dossiers ingeschreven over
informatievragen, stedenbouwkundige attesten,
adviezen over milieuvergunningen, vragen om
splitsing enz. Dit cijfer moet genuanceerd worden, want allerlei mondelinge of schriftelijke
vragen om inlichtingen worden ook ingeschreven als dossier, zodat deze gearchiveerd worden
en door andere dossierbehandelaars of belanghebbenden geconsulteerd kunnen worden.

Een belangrijk aandeel hierin vormen ook de
conformiteitsattesten voor uitbatingen onderhevig aan een vergunning van Toerisme Vlaanderen. In 2013 werden 14 aanvragen ingediend.
Ook de adviezen over milieuvergunningen vragen telkenmale een verslag van de GSA met
toetsing aan de regelgeving op vlak van de
ruimtelijke ordening. De DMS behandelde 804
stedenbouwkundige uittreksels aangevraagd
door notarissen en vastgoedmakelaars.
HANDHAVING, STEDENBOUWKUNDIGE
BOUWMISDRIJVEN EN REGULARISATIES
In 2013 werden wel 65 effectieve bouwmisdrijven vastgesteld. Voor de openstaande overtredingen werden diverse stappen genomen naar
een oplossing. Zo werd voor 7 overtredingen de
herstelmaatregel bepaald en bevestigd met een
beslissing van het college van burgemeester en
schepenen. Enkele 20 overtredingen – ook oudere overtredingen - werden in 2012 geregulariseerd met een stedenbouwkundige vergunning.
Voor 8 konden de overtredingen – ook oudere
overtredingen - via spontaan herstel ongedaan
worden gemaakt.
RUIMTELIJKE ORDENING
RUP Christus-Koning NO
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 7
“Christus-Koning Noord Oost” met de uitbreiding van het plangebied met het Ruzettepark en
aangrenzende straten. De herziening is nodig om
verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te scheppen voor een kwalitatieve nabestemming van een aantal ambachtelijke zones en om
een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs
het water (Kolenkaai) mogelijk te maken. Dit RUP
werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 april 2012. Eind 2012 werden
echter een aantal nieuwe elementen op het plan
toegevoegd. Na een onderzoek werd het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober 2013. Het dossier werd daarop
doorgestuurd naar de deputatie voor goedkeuring
waarna begin 2014 het RUP van kracht zal worden
bij publicatie in het Belgisch staatsblad.
RUP Christus-Koning ZW
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 8
“Christus-Koning Zuid-West”. De herziening is
o.a. nodig om een kader te scheppen voor een
kwalitatieve nabestemming van een aantal ambachtelijke zones en om een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs het water (Houtkaai)

mogelijk te maken. Na kleine aanpassingen
werd het RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2013 en werd
het openbaar onderzoek opgestart. Dit openbaar
onderzoek liep van 16 augustus tot 16 oktober
2013. Begin 2014 zal het RUP definitief vastgesteld worden door de gemeenteraad.
RUP Oud Militair Hospitaal
De opmaak van het RUP heeft tot doel de herbestemming van het leegstaande voormalige
militaire hospitaal mogelijk te maken. Gezien
de site op het gewestplan als militair domein is
ingekleurd, is een woonontwikkeling hier op vandaag niet mogelijk. De bedoeling van het RUP is
om dit wel toe te laten. Het RUP werd in 2013 aan
de bewoners, de GECORO en de plenaire vergadering gepresenteerd. Begin 2014 zal het dossier
voor voorlopige vaststelling naar de gemeenteraad gaan, waarna het openbaar onderzoek zal
opgestart worden.
RUP Stationsomgeving
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 80 La
Brugeoise, fase stationsomgeving. De herziening
is nodig om bouwmogelijkheden op de A-loten te
voorzien en om de bouwhoogtes aan te passen
aan de Unesco normen. Het RUP werd op 20 juli
2011 gegund aan AnteaGroup + CAS architecten.
Eind 2012 werd het voorstel voorontwerp afgerond
en is het document klaar om door het CBS goedgekeurd te worden. Gedurende het jaar 2013 lag
het proces van dit RUP stil. Verwachting is dat de
voorstudie begin 2014 goedgekeurd zal worden en
de RUP procedure verder zal gezet worden.
RUP Leestenburg
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 307
Leestenburg. De herziening is nodig om verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te
scheppen voor een kwalitatieve nabestemming
van een aantal ambachtelijke zones en om een
kwalitatieve ontwikkeling van wonen mogelijk te
maken. Het RUP werd op 9 december 2013 gegund aan AnteaGroup. In 2014 zal het RUP dan
ook opgestart worden.
ADVIESCOMMISSIES EN OVERLEGORGANEN
Raadgevende Commissie Stedenschoon
De Raadgevende Commissie Stedenschoon bestaat al sinds 1904 en beoordeelt de esthetische
waarde van wijzigingen in het straatbeeld van de
Brugse binnenstad en de dorpskom van Lissewege in het stadium van een schetsontwerp of
een bouwaanvraag.
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De RCS telt 10 effectieve leden en 3 toegevoegde deskundigen (architecten) zonder stemrecht.
De commissie wordt voorgezeten door Renaat
Landuyt of plaatsvervangend voorzitter schepen Franky Demon. De dienst Monumentenzorg
doet het voorbereidende werk, maakt de verslagen op en verzorgt de communicatie naar eigenaars en architecten toe. In 2013 werden er 11
vergaderingen belegd.
Overleg Onroerend Erfgoed & dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing
Maandelijks was er overleg tussen de diensten
verantwoordelijk voor het onroerend erfgoed
i.f.v. afstemming over behoud en beheer van het
erfgoed. In dit overleg worden zowel stedenbouwkundige aanvragen voor waardevol erfgoed en inventarispanden besproken als vragen
over werken aan en subsidiëring van beschermde monumenten e.a. In de loop van 2013 vonden
er 11 vergaderingen plaats.

MONUMENTENZORG EN
ERFGOEDBEHEER
BEHEER BOUWKUNDIG ERFGOED
De erfgoedconsulenten van de dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken zijn actief in diverse
domeinen. Enerzijds is er de begeleiding en opvolging van restauratiedossiers Anderzijds staat
de dienst ook in voor het formuleren van adviezen
in het kader van de dossierbehandeling stedenbouwkundige vergunningen. Ook het informeren
van het publiek over de geschiedenis en rijkdom

Kasteel ten Berghe

74

Jaarverslag 2013

van onze stad en haar patrimonium behoort tot
hun taken. Tenslotte wordt ook het schilderen
van gevels in de Brugse binnenstad, wat vergunningsplichtig is, door de erfgoedconsulenten behandeld en begeleid.
MONUMENTENLIJST
In totaal telt de definitieve monumentenlijst voor
het Brugse grondgebied 596 beschermde monumenten (waarvan 518 in de binnenstad), 19
beschermde dorpsgezichten, 13 beschermde
stadsgezichten (waarvan 11 in de binnenstad), 8
beschermde landschappen (waarvan 3 in de binnenstad) en 2 beschermde archeologische sites.
In samenwerking met de DME zette de Vlaamse
overheid verder in op het beschermen van waardevolle panden in de rand van Brugge. De panden die
in 2012 op de lijst van voor bescherming vatbare
monumenten geplaatst werden, kregen in 2013
definitief de status van beschermd monument.
Definitief beschermd als monument
Koolkerke
• Kasteel ten Berghe, Dudzeelse steenweg 311313
• Pastorie Koolkerke, Arendstraat 14 - Hoeve
“Klein Fort van Beieren”, Gemeneweidestraat 51
• Hoeve “De Groote Schuure”, Gemeneweidestraat
61
Sint-Pieters
• Sint-Pieterskerk – Blankenbergse Steenweg z. nr.
• Voormalige herberg/gemeentehuis, Blankenbergse Steenweg 233

Pastorie Koolkerke

Sint-Andries
• Woonhuis villa “Mon Repos”, Gistelse Steenweg
42
• Woning “La Paix”, Gistelse Steenweg 57
• Woonhuizen in Gistelse Steenweg 97, 165, 167
(“Villa Chantecler”) en 712
• Woonhuizen in Torhoutse Steenweg 55, 103 en
105
Definitief beschermd als dorpsgezicht
• Omgeving van de hoeves “Klein Fort van Beieren” en “De Groote Schuure”
• Gemeneweidestraat 51 en 61
• Omgeving van de Sint-Pieterskerk – Blankenbergse Steenweg z.nr.
Opheffing van besluit tot bescherming als
monument, stads- en dorpsgezicht
Op 22 juli 2013 besliste Vlaams minister Bourgeois tot opheffing van de bescherming als monument van het paviljoen van Toyo Ito te Brugge. Het paviljoen werd eind 2013 door de Stad
Brugge zorgvuldig ontmanteld en opgeslagen.
Op die manier komt een einde aan de bewogen
geschiedenis van dit bijzondere kunstwerk. Het
paviljoen werd in 2002 als tijdelijk architecturaal statement opgericht en jaren later en na
verschillende beschadigingen beschermd als
monument (M.B. 10 maart 2008).
WIJZIGING VASTGESTELDE INVENTARIS
BOUWKUNDIG ERFGOED
Brugge telt ca. 6.493 items opgenomen in deze
Inventaris Bouwkundig Erfgoed, waarvan 3.499
in de Brugse binnenstad. Sommige items omvatten ensembles en huizenrijen, zodat het
totaal aantal panden nog hoger ligt. Op 28 november 2013 werd de Inventaris Bouwkundig
Erfgoed aangepast, omdat 20 bouwwerken ondertussen gesloopt zijn in de deelgemeenten.
ADVIESVERLENING ERFGOEDPANDEN DEELGEMEENTEN
In 2013 werden 192 adviezen, dikwijls na plaatsbezoeken, uitgebracht bij de behandeling van de
stedenbouwkundige aanvragen (in 2010 waren
dat er 139, in 2011 198, in 2012 149).
SCHILDERVERGUNNINGEN
De erfgoedconsulenten verleenden in 2013 ook
advies inzake het schilderen van gevels en schrijnwerk in de Brugse binnenstad, wat resulteerde in
140 schildervergunningen.

RESTAURATIES AAN BESCHERMDE MONUMENTEN IN STADSEIGENDOM
De DME werd betrokken bij de volgende restauraties van beschermde monumenten in stadsbezit, onder de bevoegdheid van Patrimoniumbeheer:
• het Brugse Vrije: restauratie Keizer Karelschouw en interieurs
• Gruuthuusemuseum: totaalrestauratie
• Onze-Lieve-Vrouwekerk: interieurrestauratie
• Voormalig Zusterklooster, Site Oud Sint-Jan:
totaalrestauratie en uitbreiding
• Blinde-Ezelstraat: restauratie gevel, interieurs en schrijnwerk
• Heilig-Bloedbasiliek: restaureren achtergevels, daken en goten en interieurrestauratie
museum
• Hof van Gistel: onderzoek stabiliteit en opmaak restauratiedossier.
De DME volgt de restauratie op van een aantal
religieuze gebouwen beschermd als monument:
• Sint-Annakerk: de algemene interieurrestauratie werd in 2013 afgewerkt. Het grootste
schilderij van Brugge, ‘Het laatste Oordeel’
van Hendrik Herregoudts, is nog in restauratie
• Westbouwruïne voormalige Sint-Leonarduskerk, Dudzele
• Sint-Jakobskerk: vooronderzoek interieurrestauratie
• Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen:
vooronderzoek interieurrestauratie.
RESTAURATIE- EN ONDERHOUDSPREMIES
BESCHERMDE MONUMENTEN IN PARTICULIER BEZIT
In 2013 werd een totaal bedrag van voorlopig 203.037,25 euro vastgelegd als stadsaandeel in restauratiepremies. Als tussenkomst
van de Stad in de restauratie van beschermde
monumenten in particulier bezit werd in 2013
231.258,70 euro uitbetaald.
Net zoals de voorgaande jaren, bleef de belangrijkste werf in 2013 de restauratie van een
vleugel van het voormalig jezuïetenklooster in
opdracht van het Europacollege. De restauratie
is in 2010 van start gegaan. De totale kostprijs
wordt geraamd op 5,6 miljoen euro. Het stadsaandeel hierin bedraagt 644.807,34 euro. Begin
2013 betaalde de Stad Brugge de laatste schijf
van 174.906,01 euro. Na deze realisatie zal de
campus van het Europacollege voltooid zijn.
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Er werden 33 onderhoudspremies toegekend,
voor een totaal subsidiebedrag van ca. 291.113,37
euro.
KUNSTIGE HERSTELLINGEN AAN NIET BESCHERMDE PANDEN
In 2013 werden 50 nieuwe aanvragen voor een zogenaamde Kunstige Herstelling ingediend (in 2012
55). Daarnaast zijn 25 restauratieprojecten beëindigd, waarvoor het stadsbestuur een totaalbedrag
van 332.777,17 euro uittrok. Dat is een beperkte
daling ten opzichte van de voorbije jaren.
ONDERZOEK, PUBLICATIES EN PUBLIEKSWERKING
Open Monumentendagen 2013
De jaarlijkse Open Monumentendagen zijn het belangrijkste publieksmoment en communicatiemiddel voor de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken. 2013 was een feesteditie n.a.v. de 25ste jaardag
van het gebeuren. De invalshoek was ‘het beste

Hotel Montanus in Nieuwe Gentweg 78.
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van’ wat sedert 1989 opengesteld was (uit een lijst
van 600 gebouwen/sites).
Brugge bezit grootse kunstschatten en zeer waardevolle erfgoedbezitten en op 7 en 8 september 2013
konden Bruggelingen en bezoekers van buiten de
stad deze schatten beter leren kennen. Voorkeurlijsten leverden de vraag naar openstelling van 100
gebouwen op, maar om praktische overwegingen
werden die tot 33 beperkt. Tevens werden er 18 activiteiten aan het programma toegevoegd met tal van
bezoeken. Nieuw was dat werd gekozen om aan elk
monument een spilfiguur te koppelen, die door haar
of zijn levensverhaal de bezoeker een reis door het
gebouw en de geschiedenis van Brugge kon laten
maken. De brochure telt 250 bladzijde en is met een
oplage van 1200 exemplaren blijvend populair (editie
2013 is uitverkocht). Het goede weer hielp mee om
van deze 25ste jaardag van OMD een heel groot succes te maken, met als toppers een boottochtje op
de binnenreien, het bezoek aan de residentie van de
gouverneur, de huizen in de Hoogstraat en Boomgaardstraat, een geheime tuinenwandeling. Het
OMD Juniorproject rond de figuur van Petronilla van
Outryve en haar winter- en zomerresidentie was een
schot in de roos.
Samenwerking Erfgoedpartners Stad Brugge
Traditiegetrouw is voor verschillende projecten
samengewerkt met andere erfgoedpartners in de
stad Brugge. Er is een nauwe band met de Erfgoedcel voor de organisatie van de jaarlijkse Erfgoeddag (21 april 2013 met als thema Stop de Tijd).
De dienst Monumentenzorg richtte succesvolle
themawandelingen in op de Centrale Begraafplaats. Een erfgoedconsulent/onderzoeker van de
dienst is actief lid van verschillende stedelijke commissies, zoals de Commissie voor Graftekens, de
Commissie voor Toponymie, het werkcomité van
het Levend Archief, de Experten commissie van de
Erfgoedcel en de Werkgroepen Huizengeschiedenis van het Stadsarchief. In 2013 werd gewerkt aan
het samenstellen van een publicatie ‘Achter Brugse
muren. Op zoek naar materiële cultuur in Brugge
1500-1800’. Op een minder intens ritme werd verder meegedacht aan ‘Handmade City’ (zoeken van
locaties), het beleidsplan van het Bruggemuseum
en het Magisproject.
Religieus Erfgoed
In een stedelijke werkgroep wordt gedacht over de
toekomst van de parochiekerken. Op 3 mei was er
een boeiende zgn. Cirkeldag met als onderwerp de
toekomst van de kerken en kloosters. Die studiedag
werd mee voorbereid en gevolgd. Voor de toekomst
van de kloosters is er vooral voorbereidend werk ge-

beurd in het zoeken naar een oplossing voor het zeer
waardevolle Engels klooster in de Carmersstraat.
Met budgetten van Stedenbeleid kon het onderhoud van de tuin van het Engels klooster geregeld
worden. De tuin werd in 2013 driemaal voor het publiek opengesteld. Als gevolg van de richtlijnen van
Unesco voor de Werelderfgoedsites is gestart met
de opmaak van een beheersplan voor het Begijnhof.

Sinds het afgelopen jaar worden systematisch conformiteitsattesten afgeleverd voor sociale huurwoningen die voldoen aan de eisen van de Vlaamse
Wooncode. Dit is vooral belangrijk voor woningen
van private eigenaars die verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Het is een waarborg dat enkel
goede woningen door deze organisaties worden
verhuurd.

Educatieve taken
Talrijke studenten, onderzoekers en Brugge-geïnteresseerden doen via mail, telefoon, brief, bezoek,
een beroep op de kennis die op de dienst over het
architecturaal erfgoed en de geschiedenis is verzameld.

LEEGSTAND

Talrijke studenten, onderzoekers en Brugge-geïnteresseerden doen blijvend een beroep op onze
kennis over het architecturaal erfgoed en de stadsgeschiedenis. Er werd daarnaast nog gewerkt aan
het begeleiden van studenten kunstwetenschappen en restauratieopleidingen, en aan eindwerken
van gidsen en de opmaak van architectuurhistorische nota’s rond vooral het Begijnhof, in het kader
van de opmaak van het beheersplan. Kunsthistorisch onderzoek gebeurde ook intensief tijdens de
voorbereidingen van de OM-dagen.

Woondienst
De Woondienst werkte verder aan de uitbreiding van de dienstverlening voor de burger
en het uitdiepen van de competenties van de
medewerkers. De publieksruimte en de vergaderruimte voor professionelen werden gedeeltelijk vernieuwd.

KWALITEITSBEWAKING
Actoren op de woonmarkt weten het al een tijdje. De
Woondienst werkt actief aan de realisatie van een
kwaliteitsvol aanbod van huurwoningen. Wie ongezonde of gevaarlijke woningen verhuurt krijgt geheid
een controleur over de vloer. Als de woning niet in
orde is, volgt een ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsprocedure. Eigenaars krijgen advies om de
woning terug geschikt te maken voor bewoning. Op
die manier vermijden ze dat hun woning ongeschikt
en/of onbewoonbaar verklaard wordt. Deze aanpak
loont, want de meeste woningen worden in orde gebracht en komen terug op de huurmarkt.

De strijd tegen leegstaande woningen werd opgevoerd. Eerst wordt de eigenaar van een woning
waarvan vermoed wordt dat ze leeg staat via brief
gevraagd waarvoor hij/zij de woning gebruikt. Deze
bevraging resulteert in bijkomende aangiftes voor
tweede verblijven, maar vooral in het voorkomen
van langdurige leegstand. Voor eigenaars die niet
reageren wordt de officiële procedure opgestart
voor opname in het leegstandsregister. Na één jaar
moet dan een belasting betaald worden. Het opsporen van leegstaande woningen is zeer arbeidsintensief, maar de resultaten zijn zeer doeltreffend.

PREMIES
De functionele verbeteringspremie, de premie wonen boven winkels en de hemelwaterpremie waren
aan een grondige herziening toe. Een jaar lang werd,
in samenspraak met zeer veel actoren, gesleuteld
aan een nieuwe woonpremie. Er werd rekening gehouden met hedendaags wooncomfort, duurzaamheid en veiligheid in de woning. Het resultaat komt
er in 2014. Veel meer gezinnen zullen in aanmerking
komen om de premie aan te vragen. Er komen veel
meer werken in aanmerking en het zal veel eenvoudiger zijn om de premie aan te vragen.

WOONBELEID
Bijkomende opdrachten hebben ervoor gezorgd
dat de Woondienst betere contacten heeft met de
welzijns- en zorgsector. De dienst was de eerste
om de armoedetoets toe te passen op het nieuw
reglement voor de woonpremie.
De Woondienst spoort initiatiefnemers van private
woonzorgcentra en assistentiewoningen aan om
hun toegewezen bedden daadwerkelijk te realiseren (o.m. door de opmaak van een masterplan
woonzorgzones).
De medewerkers onderhouden ook intensieve
contacten met bouwpromotoren om kwalitatieve
woonprojecten te realiseren. Een voorbeeld hier-
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van is Zeewege, waar een verkavelingsplan voor
300 woningen op stapel staat.
De Woondienst is regisseur van het sociaal woonbeleid. De verstandhouding met sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren
is optimaal. Dit werd bevestigd in een studie van
het kenniscentrum Vlaamse steden.

DIENST ONDERHOUD GEBOUWEN
School “Blijmare”: renovatie sanitair kleuters
en bezoekers
Bvba Tibo uit Torhout kreeg de opdracht de wanden
te injecteren tegen opstijgend vocht en de sanitaire
voorzieningen voor zowel kleuters als bezoekers te
vernieuwen en herop te frissen, en dit voor de kostprijs van 73.604,23 euro.

De Woondienst trekt de opmaak van de beleidsvisie
rond studentenhuisvesting. Ze doet dit samen met
verschillende stadsdiensten en met de hogescholen.

Patrimoniumbeheer
Gebouwen
De dienst Patrimoniumbeheer van de Stad
Brugge staat in voor het onderhoud, de restauratie en nieuwbouw van gebouwen, monumenten en andere projecten die eigendom zijn van
de Stad. Dit omvat zowel het bouwkundig beheer als de werken die noodzakelijk zijn voor de
technieken. Naast het vaste patrimonium staat
de dienst ook in voor alle voertuigen en rollend
materieel die door de stadsdiensten voor het
uitoefenen van hun job worden gebruikt.
De Stad Brugge beschikt over een 500-tal eigendommen gaande van historische gebouwen tot
parkeergarages, wat overeenkomt met ongeveer 200.000 m² vloeroppervlakte.
Om minimaal te voldoen aan de eisen die
werden vooropgesteld door het Vlaamse
agentschap voor Energie, worden door de verschillende cellen binnen de dienst Patrimoniumbeheer via de werkgroep energie initiatieven
gestart om het patrimonium van de Stad Brugge
projectmatig aan te pakken op vlak van energie.
Daarbij werd de doelstelling geformuleerd om
jaarlijks 3 % van de totale oppervlakte van het
stadspatrimonium aan te pakken. Deze ambitieuze doelstellingen kunnen alleen maar bereikt
worden door een eensgezind overleg én samenwerking tussen de verschillende entiteiten van
patrimoniumbeheer, cel ontwerp, onderhoud,
elektromechanica én administratie.
De hierna genoemde projecten zijn een greep
uit de realisaties van het voorbije jaar, waarbij
de kennisinbreng van de afzonderlijke disciplines, een voor de gebruiker optimaal resultaat
beoogt.
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Wegendienst, Prins Leopoldstraat 24:
renovatie sanitaire ruimte
Het sanitair in de werkplaats was verouderd, mede
door het intensief gebruik. De sanitaire ruimte
werd volledig vernieuwd: bevloering, faïence, nieuwe sanitaire toestellen en wanden. De werken werden uitgevoerd door Christiaens nv uit Oostkamp
voor een totale kostprijs van 33.856,50 euro.
Dienst Ruimtelijke Ordening, Oostmeers 17:
plaatsen glazen wand met deur
Om een sas te creëren tegen geluidsoverlast en
kou, werd een glazen wand met geïntegreerde deur
geplaatst tussen het bureaugedeelte en de gang
die gebruikt wordt als archief en kopiëerruimte. De
werken gebeurden door Brysse Hans uit Torhout
voor een totale kostprijs van 1.747,24 euro.

Containerparken Sint-Pieters en Zeebrugge:
plaatsen van overkappingen voor KGA-afval
OVAM legde de verplichting op om op de containerparken een overkapping te plaatsen voor het
KGA-afval. In Sint-Pieters werd een overkapping
geplaatst van 15 op 15 m, met een hoogte van
4,5 m. De constructie bestaat uit metalen kolommen en balken, waarvan 2 zijden op halve hoogte
zijn gedicht met geprofileerde alu-panelen. Ook
het dak bestaat uit dezelfde materialen. De afwatering van het dak gebeurt via een aangepaste riolering. Er is ook verlichting voorzien.
Op het containerpark in Zeebrugge werd een identieke overkapping geplaatst van 4 op 5,5 m en 3,5 m
hoog. Daar werden 2 wanden volledig gedicht.
Beide werken werden uitgevoerd door de firma
Verhofste voor een totale kostprijs van 81.000 euro.
Bibliotheek “De Dijk”, Blankenbergse Steenweg 221: uitvoeren van binnenschilderwerken
De bibliotheek had dringend een opfrisbeurt nodig.
Muren, deuren, lift, dakspanten en houten trap kregen allemaal een nieuwe, frisse kleur, waardoor de
bibliotheek veel ruimer en lichter toont. Ook het
sanitair kreeg een opknapbeurt. De werken werden
uitgevoerd voor een totale prijs van 22.521,5 euro.
Buurthuis Sint-Jozef, Landjuwelenstraat:
vernieuwen keuken en verlichting
De bestaande keuken was dringend aan vernieuwing toe en bovendien te klein geworden, in de zaal
was er enkel een verlichting met daglichten. De
keukeninrichting werd volledig vernieuwd en uitgebreid met een volledige wandkast. In de polyvalente
zaal zijn er op de draagbalken van de dakconstruc-

Simon Stevin

Marieke

Flandria Nostra

tie ledstrips aangebracht die gedimd kunnen worden en van kleur veranderen.
BUSO De Varens, Jeruzalemstraat 34: verstevigen dakconstructie en vernieuwen inkom
Door een doorzakking van de dakconstructie,
sleepte de inkomdeur en dienden uit veiligheidsoverwegingen, voorlopige stutten geplaatst. De
dakconstructie was te licht uitgevoerd, waardoor
deze bleef doorbuigen. Als oplossing werd geopteerd om de bestaande constructie te behouden,
maar bijkomend te ondersteunen met een balkenconstructie ter hoogte van de bestaande raampartij aan de inkom en centraal binnenin. Hiervoor
moesten de bestaande ramen en deuren vervangen worden door nieuw buitenschrijnwerk.
Inventarisatie van alle stadsmonumenten
Omdat deze tot op heden niet bestond, werden alle
monumenten (beeldhouw- en/of kunstwerken en
oorlogsmonumenten) geïnventariseerd met beschrijving van hun toestand. De invoeging hiervan
in het digitale bestand is voorzien voor 2014.

100 jaar ACW
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• Plaatsen voorzetramen turnzaal: Werken uitgevoerd door: Van Den Bossche en Dutoit bvba.
Uitvoeringsbedrag: 28.537,85 euro btw incl.
Fontein ’t Zand: reinigingsbeurt
Werken uitgevoerd door Goetinck nv voor een bedrag van 24.366,84 euro btw incl.
Conciërgewoning, Katelijnestraat 84:
vernieuwen van het keukenmeubilair
De firma Tibo vernieuwde het sterk verouderde en
uitgeleefde keukenmeubilair voor een bedrag van
12.780,13 euro.
KSA Koolkerke, Over de Vaartbeek: bouwen
van een nieuw jeugdlokaal
In uitbreiding op het bestaand gebouw, werd een
vrijstaand, nieuw jeugdlokaal gebouwd. Het gebouw bestaat uit een grote (speel)ruimte op het
gelijkvloers, met centraal een lokaaltje voor de leiding. Aansluitend is een sanitaire ruimte voorzien
met toiletten en douche. Een ruime berging dient
voor de opslag van spel- en kampeermateriaal. De
centrale, open ruimte is opengewerkt tot in de nok
voor een maximaal ruimtelijk effect.
Het volume werd geconcipieerd in een “no nonsense” industriële look, die aansluit bij de leefwereld van de jongeren. Bovendien beantwoordt het
gebouw aan de strengste isolatienormen (K37,
waar de norm max. 40 voorschrijft).
Stadhuis, Burg 12: schilderwerken buitenschrijnwerk
Uitvoeren van onderhoudsschilderwerk aan het
buitenschrijnwerk van het stadhuis. De werken
werden uitgevoerd door de firma Veldeman bvba
voor een totaal bedrag van 51.947,28 euro btw incl.
Stadhuis, Burg 12: herinrichting kabinetten burgemeester en schepenen
Opfrissingsschilderwerken en hermeubilering van
de kantoren van burgemeester, zijn kabinetschef
en enkele schepenen. Werken uitgevoerd in eigen
regie.
Basisschool ‘Ter Poorten’, Stationstraat 27 in
Lissewege: vernieuwen turnvloer
• Turnvloer. Werken uitgevoerd door: Desticker
&Zn bvba. Uitvoeringsbedrag: 9.059,12 euro
btw incl.
• Binnenschilderwerken turnzaal: Werken uitgevoerd door: Desticker &Zn bvba. Uitvoeringsbedrag: 7.979,77 euro btw incl.
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Stedelijke Academie, Katelijnestraat 86:
injectie tegen opstijgend vocht
De firma Goetinck injecteerde 2 leslokalen en een
kleine tentoonstellingsruimte tegen opstijgend
vocht voor een bedrag van 8.214,01 euro.
7 jeugdlokalen: vervangen van gasradiatoren
Snick verving de verouderde en/of defecte gasradiatoren door nieuwe voor een bedrag van
15.794,13 euro.
Jeugdlokalen, Peterseliestraat 100: aanpassingswerken in functie van brandpreventie
Deze lokalen huisvesten verschillende (jeugd)
verenigingen. Om in orde te zijn met de brandbeveiliging waren aanpassingswerken nodig. Er
werden nieuwe buitentoegangstrappen geplaatst
voor drie verenigingen en twee verenigingen kregen een nieuwe buitendeur. In een inkomsas werd
een inbouwvestiairekast geplaatst en volledig
brandwerend afgewerkt. Er werden enkele plafonds, scheidings- en voorzetwanden geplaatst of
aangepast in functie van een herverdeling van de
lokalen. Een lokaal op de eerste verdieping kreeg
een nieuwe vloeropbouw en -afwerking. De firma
KWR voerde deze werken uit voor een bedrag van
97.393,67 euro.
Basisschool “De Triangel”, Diksmuidse Heerweg 159: binnenschilderwerken keuken inkom
en sanitaire ruimten
Door het intensief gebruik van de eetzaal, ook buiten de schooluren en in de vakantieperiodes, was
een grondige opfrissingsbeurt nodig. Na overleg met de directie werd ervoor geopteerd om de
muren verschillende kleurcombinaties te geven,
met kleuren die ook voorkomen in het logo van de
school. Ook de keuken, inkom en sanitaire ruimten

In memoriam…

kregen een nieuw kleurtje.
Basisschool Sint-Michiels, Rijselstraat 71:
vernieuwen van de goten
Het oudste gedeelte van de basisschool met directeurswoning aan de straatzijde dateert van 1926 en
is een ontwerp van architect Huib Hoste. Dit bouwdeel is beschermd. De goten van de klaslokalen
waren in een zeer slechte staat en werden volledig
vernieuwd volgens hetzelfde model.
Sportzaal “De Landdijk” in Zeebrugge:
vernieuwen ramen cafetaria

De houten ramen van de cafetaria waren rot en onherstelbaar. Er werd geopteerd om deze ramen te
vervangen door aluminium ramen met een isolerende veiligheidsbeglazing.
Demontage paviljoen Toyo Ito, Burg
Begin november werd als gevolg van een beslissing van het college van burgemeester en schepenen overgegaan tot de demontage van het paviljoen. De aannemer die destijds zorgde voor de
realisatie, voerde nu ook de demontage uit. Daarbij
werd gebruik gemaakt van een speciale snijtechniek die het moest mogelijk maken het paviljoen
eventueel terug te kunnen opbouwen. Alle daken wanddelen werden zorgvuldig gestapeld in het
magazijn van de cel onderhoud in Sint-Pieters. Na
afbraak werd de site gedraineerd en voorzien van
een nieuwe dolomietverharding, in afwachting van
het nieuwe ontwerp voor de heraanleg van de Burg.
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Architect: arch. Viérin
Aannemers: Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster en Multidecor uit Kortrijk
Kostprijs: 757.000 euro.
Restauratiepremie: 448.000 euro.
Trap Poertoren
Het park bij de Poertoren werd in 2008 heraangelegd. Daarbij werd een toegang voorzien aan de
oostzijde. Er is ook een toegang aan de westzijde
(naast de toren), maar die is te stijl en niet erg veilig. Vandaar dat het voorstel kwam om de trap te
vervangen. Het ontwerp voorziet een zelfdragende
constructie in weervast staal, die opgelegd wordt
op 2 steunpunten. De trap komt volledig vrij te
staan van de toren. Aan de bovenzijde worden de
leuningen over de vestmuur verlengd zodat deze
vlakken zichtbaar worden van op de vesten. Het
metaal zal in een korte periode een roestbruine
patina krijgen.
Architect: Gebouwen Cel ontwerp
Aannemer: Goetinck, Brugge
Kostprijs: 82.572,70 euro

Trap Poertoren

DIENST ONTWERP GEBOUWEN
Restauratie H. Bloedbasiliek
Nadat in 2006-2007 een ontwerp restauratiedossier werd opgemaakt, werd in 2007 bij hoogdringendheid het glas-in-loodraam van J.B. Capronnier eruitgehaald wegens instortingsgevaar. Na
goedkeuring van de restauratiepremie in 2012,
konden begin 2013 de restauratiewerken van de
achtergevels, de daken en het glas-in-lood van
start gaan. Daarnaast werd het museum in zijn
neogotische pracht teruggebracht en werden de
muren in hun oorspronkelijke afwerking geschilderd. Een zolderruimte werd geïsoleerd en ingericht als kleedruimte en bergruimte. De noodtrap
vanuit de bovenbasiliek werd aangepast, zodat
een palier bovenaan de trap meer gebruiksgemak
geeft. De kasseien in het brandstraatje werden vernieuwd. De inkom ter hoogte van de bovenbasiliek
kreeg een nieuwe glazen deur.
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KSA Ter Straeten, Koude Keuken: bouwen van
een nieuw jeugdlokaal
KSA Ter Straeten is al meerdere jaren gevestigd in
een oude boerderij op het stedelijk domein Koude
Keuken in Sint-Andries. Het aantal leden van deze
dynamische jeugdvereniging is ondertussen zodanig gegroeid dat er nood is aan een bijkomend
jeugdlokaal, wat het stadsbestuur niet ontgaan is.
Er werd een ontwerp gemaakt voor een jeugdlokaal
dat opgedeeld kan worden in twee activiteitsruimtes met een verplaatsbare akoestische wand. Er is
tevens een aanrechtkeuken voorzien. Het sanitair
blok is ingedeeld in afzonderlijke toiletten voor dames, heren, een toegankelijk toilet en een vestiaire.
Architect: Gebouwen Cel ontwerp
Aannemer: Van Damme, Wingene.
Kostprijs: 250.000 euro
Restaureren en herstellen schouwen in Personeelsdienst, Ridderstraat 12
Doordat de schouwen van de Personeelsdienst in
zeer slechte toestand waren, werden ze in 2013
hersteld.
Architect: Gebouwen Cel ontwerp
Aannemer: Goetinck, Brugge
Kostprijs: 108.635,21 euro

Herstellen van de wieken van De Nieuwe Papegaaimolen langs de Kruisvest

De laatste grondige onderhoudswerken aan de
Nieuwe Papegaaimolen dateren van 1992. Toen
werd alle hout- en metaalwerk nagezien en herschilderd. Doordat het na 16 jaar hoogdringend
werd om grondige onderhoudswerken uit te voeren, werden al in 2008 en 2009 werken uitgevoerd.
In 2013 werd de resterende werken aan de wieken
en het gemetselde molenkot uitgevoerd.
Architect: Gebouwen Cel ontwerp
Aannemer: Wieme Molenbouw, Machelen-Zulte
Kostprijs: 46.425,16 euro
Onderhoudspremie: 37.000,00 euro
Balie en vestiaire, Brugse Vrije, Stadsarchief en
Musea

In functie van de restauratie en houtbehandeling
van de Renaissanceschouw moet de Schepenkamer wellicht geklimatiseerd worden. In het licht
hiervan werd beslist om een nieuwe ontvangstbalie
en vestiaire te bouwen in de voormalige gerechtszaal. Er werd geopteerd om één gezamenlijke balie
te bouwen waar de baliebedienden van zowel het
Stadsarchief als de Renaissanceschouw kunnen
zitten. Op de plaats waar vroeger de balie van het
Stadsarchief stond, werd een vestiaire met lockers
gebouwd, zodat voortaan de bezoekers hun spullen
kunnen opbergen buiten de leeszaal en de schepenkamer. Voor de kleur van de balie viel de keuze
op “Brugs balierood”, zodat deze balie een eenheid
vormt met de andere balies van de Brugse musea
(Stadhuis, Belfort…).
Om ook de toegankelijkheid tot beide diensten te
verhogen, werd geopteerd om de vloer van de inkomhal hellend te maken. Een ander heikel punt
was de bestaande houten deur die omwille van
tocht steeds dicht was, waardoor menig bezoekers
de indruk hadden dat beide diensten gesloten waren. Daar werd geopteerd om een glazen tochtsas
te bouwen, waardoor de bestaande houten deuren
opengezet kunnen worden en zo beide diensten
zichtbaarder worden voor de bezoekers. Deze werken betekenen niet alleen een vermodernisering
van het onthaal, maar ook een stap vooruit naar
zichtbaarheid, comfort en beter onthaal van de
bezoekers. Sedert de zomer van 2013 is het bezoekerscijfer van de Renaissanceschouw fors gestegen.
Architect: Benoît Delaey
Aannemers: firma Ardicor, Ardooie, firma Verbrugghe, Loppem
Kostprijs: 73.106,48 euro

De Nieuwe Papegaaimolen

Restauratie grafmonumenten op Kerkhof van
Sint-Kruis en Dudzele

Op het kerkhof van Dudzele werden 3 graftekens
hersteld en op dat van Sint-Kruis werd het neogotische graf van Dezitter-Pottevyn gerestaureerd. Een
selectie uit de lijst opgemaakt door de stedelijke
Commissie voor Graftekens met de meerjarenplanning van de te restaureren grafmonumenten
in stadsbezit.
Architect: Gebouwen Cel Ontwerp
Aannemer: BVBA Thienpont G. Kunstatelier uit
Eke-Nazareth
Kostprijs: 36.189,90 euro
Onderhoudswerken Begijnhof

In 2013 werden de gevels en het schrijnwerk van
de huisjes nrs. 4, 6, 24, 26 en 28 alsook aan de achtergevels van het Klooster en het Pandje, onderhouden. Het gaat hier om onderhoudswerken zoals
opgenomen in de eerder goedgekeurde meerjarenplanning van het Begijnhof.
Architect: Gebouwen Cel Ontwerp
Aannemer: Aquastra, Lauwe
Kostprijs: 121.351,52 euro
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Aanpassingswerken loods Centrale Garage

Het stadsbestuur besliste in 2010 om de Centrale
Garage te behouden als regiepost en stelplaats
voor voertuigen, machines, aanhangwagens en
fietsen van de Groendienst (cel onkruidbestrijding),
Preventiedienst en dienst Leefmilieu (zoutopslag).
Daartoe werden bouwkundige aanpassingen uitgevoerd aan het gebouw: enkele muurtjes werden
afgebroken, er werden aanpassingswerken uitgevoerd aan de riolering, de onverharde zone in de
loods werd vervangen door een betonnen vloerplaat, en de smeerputten werden afgedekt zodat
fietsen van de Preventiedienst in die zone konden
opgestapeld worden.
Architect: Gebouwen Cel ontwerp
Aannemer: Bouwteam Cokelaere, Wervik
Kostprijs: 105.812,80 euro
Restauratie kiosk Astridpark

Renovatie stookplaatsen

Doordat de kiosk in slechte toestand verkeerde,
werd een hersteldossier opgemaakt, waarbij het
dak en de balustrade hersteld worden en er een
nieuwe trap wordt geplaatst. Om de kiosk in haar
oorspronkelijke pracht en praal te herstellen werd
in 2013 een voorafgaandelijk kleuronderzoek uitgevoerd.
Architect: Gebouwen Cel Ontwerp
Raming werken: 216.000 euro

In de loop van 2013 werden tal van ontwerpen voor
de renovatie van stookplaatsen opgemaakt door de
cel Ontwerp van de dienst Elektro-Mechanica. Een
aantal onder hen, zoals het volkskundig museum
en huis Castermans, werden al in de loop van 2013
aanbesteed en uitgevoerd, zodat de stapsgewijze
aanpak om verouderde technische installaties te
moderniseren zich verderzet.
De ontwerpen voor nieuwe stookplaatsen die in
2013 gemaakt werden voor uitvoering in 2014 zijn
bijvoorbeeld de gebouwen van het Europacollege
in de Hoornstraat, Dijver en Garenmarkt, een ontwerp voor de renovatie van de technische installatie voor het stedelijk zwembad Jan Guilini en een
aantal kleinere installaties zoals de conciergewoning van het Belfort.

DIENST ELEKTRO-MECHANICA
Beiaard: herstellen ophanging trommel
Bij mensen met een geoefend oor was het misschien wel opgevallen: tijdens het spelen van muziekstukken door de automatische beiaard (via de
aanslagen van de bronzen trommel) trad een kleine vertraging op, waardoor de muziek niet altijd
even synchroon klonk. Dit was het gevolg van een
verzakking van de trommel in zijn loden ophanging.
Een gespecialiseerde firma herstelde deze slijtage
in de loop van 2013, waardoor de muziek nu weer
correct en helder klinkt.
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Luchtbevochtiging Joseph Ryelandtzaal
Voor een goede conservering van het mooie orgel
in de Joseph Ryelandtzaal werd in de loop van 2013
een systeem geïnstalleerd om de luchtvochtigheid
op peil te houden.
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Wagenpark
AANKOOP VAN NIEUWE VOERTUIGEN
In de begroting werden voor de aankoop van nieuwe voertuigen in 2013 10 voertuigen ingeschreven,
voor een totaal bedrag van zo’n 487.500 euro.
dienst

type voertuig

bijkomend-vervanging

bedrag BU

Gebouwendienst

dienstwagen elektrisch (EBJ584)

vervanging

22.500

Groendienst

Hoogtewerker op vrachtwagen (LTY377)

vervanging

200.000

Groendienst

dienstwagen op aardgas (SEA398)

vervanging

35.000

Musea

dienstwagen (NIZ961)

vervanging

45.000

Leefmilieu

dienstwagen met laadbak

bijkomend

35.000

Wegendienst

dienstwagen met laadbak (JZH690)

vervanging

40.000

Wegendienst

aanhangwagen (UGZ777)

vervanging

5.000

Leefmilieu

zoutstrooier

vervanging

40.000

Leefmilieu

zoutstrooier

vervanging

40.000

Raakvlak (Musea)

dienstwagen elektrisch

bijkomend

25.000

totaal

Ondertussen blijft de Stad inzetten op de uitvoering
van het strategisch plan om voor iedere toepassing
voertuigen aan te kopen met de meest gunstige
kenmerken naar uitstoot toe. Momenteel zijn er 16
aardgasvoertuigen in gebruik en heeft de Stad al
1 jaar ervaring met 2 elektrische Renault Kangoo
Z.E.’s (ingebruikname december 2012).

BRANDSTOFVERBRUIK
In 2013 verbruikte de Stad ongeveer 257.500 liter brandstof, ongeveer 215.000 liter witte diesel
(+/- 83,5 %) en ongeveer 23.000 liter benzine (+/- 9
%). Momenteel loopt het contract nog steeds met
Octa+.

487.500

ONDERHOUD EN HERSTELLINGSWERKEN
Het spreekt voor zich dat ieder voertuig, op gepaste
tijd, onderhoud en keuring nodig heeft. Daarnaast
kunnen er defecten optreden, waarvoor er steeds
een gepaste oplossing wordt gezocht. De normale
onderhoudsbeurten en technische herstellingen
worden door plaatselijke merkgarages uitgevoerd.
Voor ongevalschade, carrosseriewerk, banden,
enz. wordt steeds gezorgd voor een voordelige oplossing. In 2013 was 400.000 euro voorzien voor onderhouds- en herstellingswerken.

De 16 aardgasvoertuigen samen, ‘verbruikten’ ongeveer 10.000 kg aardgas in 2013. Dit is vergelijkbaar met 10.000 liter benzine of ongeveer 4 % van
het totaal verbruik.
Voor de brandstoffen in 2013, was 450.000 euro
voorzien. Dit bleek ruim voldoende, mede door
de onverwachte sterke prijsdaling van de laatste
maanden.
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HOOFDSTUK 7

Groen, sport, jeugd

Groendienst
De Groendienst levert heel wat inspanningen
om het groenareaal in ere te houden. Jaarlijks
zorgt de Groendienst voor de het beheer van ca.
900 ha openbaar groen in de stedelijke parken,
bossen en natuurgebieden ... en voor het creëren van nieuwe openbare groenzones. Samen
met de inspanningen om de burger via inspraak
te laten participeren, komt dit de leefbaarheid
van onze stad enorm ten goede. Dat ontging
zelfs de internationale jury van de LivCom
Awards niet. Brugge diende een stevig dossier
in met een overzicht van de inspanningen die
worden geleverd om van Brugge een leefbare
stad te maken. Samen met 49 andere steden
streed Brugge voor de titel van meest leefbare
stad in de wereld. In haar categorie, voor Steden tussen 75.000 en 150.000 inwoners won
Brugge de Whole City Award als meest leefbare
stad. De jury hield daarbij rekening met verschillende criteria zoals verbetering van natuurlijk en cultuurlijk landschap, het omgaan met
cultuur en erfgoed, de betrokkenheid van de
bevolking, gezonde levensstijl en strategische
planning. Bovendien won Brugge ook de speciale criterium award voor inspraak en betrokkenheid van de bevolking, die werd toegekend over
alle deelnemende steden.

DAVERLO SPEELPLEIN + SKATE +
BASKET
Speelplein
Op 7 juni 2013 werd het speelplein in het sportpark Daverlo officieel geopend. De herinrichting
van het speelplein, gesitueerd tegenaan de cafetaria van het sportcomplex, gebeurde aansluitend op de bouw van het nieuwe wijkcentrum
Daverlospeelplein. Het speelplein is ingericht
met als thema ‘piraten’. De speeltoestellen verwijzen in hun vormgeving naar het thema. Bij
de keuze van de speeltoestellen en in de materiële uitwerking is rekening gehouden met de
resultaten van de inspraak van kinderen en jongeren uit de omgeving. De speeltoestellen zijn
gemaakt uit Robiniahout (Europees hardhout).
Krambamboul plaatste ze. De firma Silvère Vandeputte voerde de terreinwerken uit.
Tegenaan het terras ligt de zone voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De rest van het terrein is
ingericht voor de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Op
het terrein zijn er speelheuvels aangelegd. De
grootste heuvel is in maart 2014 bijgewerkt en
aangepast. Omwille van het slechte voorjaar in

2013, de grondsoort en het overgrote succes is
er een padenstructuur aangebracht in de hellingen, waardoor slijtage van de heuvel in de
hand wordt gewerkt.
De aanleg kadert in het actieplan van het speelruimtebeleidsplan 2006-2013. Het speelplein is
3400 m² groot. De totale kostprijs bedroeg 110.160
euro, incl. BTW en veiligheidscoördinatie.
Skate en basket
Op 13 september 2013 vond de officiële opening
plaats van het skatepark en het basketbalterrein
in het sportpark Daverlo, tegenaan de Daverlostraat.
Het basketbalterrein in asfaltverharding heeft
officiële afmetingen en is voorzien van belijning,
basketbalpalen en een fietssteun. Het loopt naadloos over in het nieuwe skatepark dat bestaat uit
naadloze betonverharding. Het ontwerp van het
skatepark is uniek en ontworpen in functie van
het terrein en de wensen van de gebruikers. De
firma ‘Concrete Dreams’, een team van specialisten met internationale erkenning, maakte het
ter plaatse. Het heeft een oppervlakte van 500
m² inclusief 2 geïntegreerde zitplaatsen. Doordat
het naadloos overloopt in het basketbalterrein,
krijgt het basketbalterrein een dubbele functie
wanneer er niet wordt gebasket. Naast het basketbalterrein is er een grasveldje voorzien waar
de kindjes van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang ’t Ravotterke kunnen ravotten.

De hoofdaannemer is de firma ‘Olivier Constuct’, die instond voor aanleg van het bas-
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ketbalterrein en de grondprofilering. De firma
‘Concrete Dreams’ stond in onderaanneming in
voor de aanleg van het skatepark.
De aanleg kadert in het actieplan van het speelruimtebeleidsplan 2006-2013. De totale oppervlakte van het ingerichte terrein bedraagt 2.210
m². De totale kostprijs bedraagt 190.000 euro,
incl. BTW en veiligheidscoördinatie.

KASTEELHOEVESTRAAT
Op 4 juli 2013 werd het speelplein in de Kasteelhoevestraat officieel geopend. In het ontwerp is
de bestaande haag behouden als ruggengraat
van het terrein. Om de twee delen met elkaar te
verbinden en de toegang te verbeteren is er een
opening in gemaakt. Dwars op de opening in de
haag kwam een driehoekig pad met zitelementen, een picknicktafel, fietssteunen, een speelse
belijning en een knikkerpad. Tegenaan het pad is
er op vraag van de bewoners een petanquepleintje geïntegreerd. Er is ook plaats voorzien voor
een schommel en een vierwip. Omdat er tijdens
de inspraak veel vraag was naar klimelementen,
werd er een klimheuvel aangelegd die ook de
mogelijkheid biedt om te glijden en met zand te
spelen. In de zandvlakte staat ook een draaischijf.
Aan de andere kant van de haag is een speelbosje
aangeplant met een klimtoren/huisje. Er zijn ook
boomstammen voorzien die dienen als evenwichtsparcours. Verder zijn er nog 2 zitbanken

en 3 vuilbakken geplaatst tegenaan de speeltoestellen en aan één toegang. De blikvanger op het
speelplein is de goudkleurige betonnen glijheuvel
die lijkt op een aangespoelde walvis. In het voorjaar 2014 zal de heuvel opnieuw geschilderd worden in overleg met de aannemer.
De firma Demuynck legde het speelplein aan. De
firma ‘Concrete Dreams’ zorgde voor de aanleg
van de goudkleurige heuvel. De aanleg kadert
in het actieplan van het speelruimtebeleidsplan
2006-2013. Het terrein heeft een oppervlakte
van 1350 m². De totale kostprijs bedraagt 68.000
euro, incl. BTW en veiligheidscoördinatie.

OPEN RUIMTE BELEIDSPLAN –
ENGELS KLOOSTER
In opdracht van de dienst Stedenbeleid gaf het
stadsbestuur in 2008 opdracht om een onderzoek
te voeren naar de resterende open ruimtes in de
Brugse binnenstad. Een projectgroep van de Stad
Brugge, met vertegenwoordigers van Stedenbeleid, de Groendienst en Monumentenzorg zorgde
voor de begeleiding. Het beleidsplan voor de open
ruimte in de historische binnenstad van Brugge
reikt een beleidsmatig kader aan, waarbinnen de
ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad kan
plaatsvinden. Voor sommige open ruimten is een
actieve interventie nodig van de Stad, voor andere
ruimten is er eerder behoefte aan de begeleiding
van ontwikkelingsprocessen, voor nog andere
ruimten staat vooral het behoud en het kwalitatieve onderhoud voorop. Een belangrijk onderdeel
van dit beleidsplan is de financiële ondersteuning
voor het tuinonderhoud van instellingen en organisaties in ruil voor de openstelling van de tuin op
regelmatige basis.
Eén van deze open ruimten in de binnenstad is
de tuin van het Engels Klooster in de Carmersstraat. De tuin behoort tot een goed bewaard en
volledig ommuurd kloostercomplex in de Brugse
binnenstad. Nagenoeg ononderbroken bewoond
sinds 1629 door Engelse katholieke kloosterzusters is het gebouwenpatrimonium samen met
de tuin een groene parel in de binnenstad.
Terwijl de oude 18de-eeuwse nutstuinen niet
bewaard zijn, zijn wel grote delen bewaard van
de 19de-eeuwse landschappelijke tuin. Die is
opgedeeld in twee afgescheiden gedeeltes. In
het deel langsheen de Speelmansstraat herken-
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nen we enkele grote solitaire hoogstambomen,
zoals eiken en linden. De eerste tuin is een opeenvolging van kleine ruimtes die allen een specifieke functie hebben. Zo zijn er loofgangen (in
leilinden), een droogweide en een loofhut. Een
doorgang tussen twee gebouwen geeft uit op
een tweede tuinruimte: een naturalistisch aangelegde tuin met een O.L.V.-kapel, enkele beelden en merkwaardige solitairbomen, zoals een
moerbei. Langsheen de muren zijn devotiebeelden, klimplanten en leifruit zichtbaar.
In 2013 werd de tuin van het Engels klooster voor
het eerst opengesteld gedurende 6 zondagen,
waarbij het publiek de tuin vrij kon bezoeken.
De gebouwen waren niet toegankelijk voor het
publiek. In 2013 bedroeg de financiële subsidie
van de Stad Brugge 20.000 euro (inclusief BTW).

GULDEN KAMER PARKEERTERREIN
In uitvoering van het opgemaakte structuurplan
voor het domein “Gulden Kamer” en in navolging van de heraanleg van het parkeerterrein in
de omgeving van de Boogschutterslaan, werd
de parking in de Geralaan heringericht. De bestaande parkeercapaciteit bestond uit 90 parkeerplaatsen voor auto’s en 15 parkeerplaatsen
voor vrachtwagens.
Enkele ingrepen, die 280.000 euro (incl. BTW) kostten, zorgden ervoor dat de parkeercapaciteit met
65 parkeerplaatsen toenam. Zo werd de bestaande
parkeermogelijkheid uitgebreid door een gedeeltelijke inname van de groenzone aan de zuidkant
van de parking. Dit leidde tot een capaciteitsverhoging van 23 parkeerplaatsen. Vijf vrachtwagenparkings werden geschrapt en maakten plaats voor
32 parkeerplaatsen. Een duidelijke afbakening van
de parkeerplaatsen zorgt ervoor dat willekeurig
parkeren wordt vermeden.
De parking kreeg een groener karakter door de
parkeerplaatsen in ingezaaide grasbetontegels
aan te leggen. De afbakening van de afzonderlijke
plaatsen gebeurt door middel van langwerpige
betontegels (betonboordstenen op hun kant) en
verhoogde betonboordstenen. In het middenstuk
zorgen enkele doorsteken uit betonklinkers ervoor
dat schade aan de groenzone wordt vermeden.
Alle greppels en kantstroken die grenzen aan de
parkeerplaatsen werden, wegens verouderd, vervangen. De bestaande asfaltverharding werd in

tegenstelling tot wat oorspronkelijk voorzien was,
voor meer dan de helft volledig uitgebroken en heraangelegd. Oorspronkelijk was enkel het affrezen
van de bovenlaag voorzien, maar een gebrek aan
onderfundering besliste hier anders over. De beplanting, bestaande uit lage heestermassieven en
gazon draagt bij tot een verhoging van het veiligheidsgevoel. Zes nieuwe bomen (platanen) werden
aangeplant ter vervanging van de acht bomen die
werden gekapt ter uitbreiding van de parking.

SINT-ANNAKERK
Doordat het wandelpad rond de Sint-Annakerk
en het pleintje aan de voorzijde van de kerk op
verschillende plaatsen beschadigd was, drong
een vernieuwing zich op. Het wandelpad werd,
zoals in de bestaande toestand, met platines of
dolomiet verhard. Het voorplein aan de hoofdinkom (ter hoogte van de Sint-Annakerkstraat)
werd opengetrokken en er werden twee zitbanken voorzien.
Er gebeurde een opfrissing van de bestaande
heesterbeplanting en de haagjes, en het gazon
werd opnieuw ingezaaid. In het gazon werden
tevens krokussen en sneeuwklokjes geplant. De
zitbanken die in de huidige toestand verspreid
staan ingeplant, werden gegroepeerd aan de
voorzijde en aan de achterzijde van de kerk. De
hondenplaszone maakte plaats voor fietsenstallingen en een zitbank. Met uitzondering van twee
populieren en drie berken, bleven de bomen behouden. Ter compensatie werden twee nieuwe
hoogstambomen aangeplant. Het kostenplaatje
voor deze werken bedroeg 39.000 euro.

SINT-GILLISKERK
Naar aanleiding van de vochtbestrijdingswerken aan de Sint-Gilliskerk (behandelen en te-
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genhouden van capillair opstijgend vocht), werd
vastgesteld dat het niveau van de noordtuin 50
cm hoger ligt dan de vloer in de kerk. Om de
geïnjecteerde muren in de toekomst zoveel mogelijk te beschermen tegen vocht, was het noodzakelijk om noppenfolie te plaatsen en een verharding te voorzien ter hoogte van de kerkmuur.
Bovenop deze verhardingswerken, werd de verwilderde tuin aangepakt. Enkele bomen en grote
struiken werden gerooid. Om een open karakter te creëren vanaf de straatkant naar de kerk,
werden geen struiken aangeplant, maar werd de
open ruimte ingevuld met bodembedekkende
vaste planten. Aan deze werkzaamheden hing
een prijskaartje van 9.500 euro.

MINNEBOPLEIN
Het Minneboplein in de Brugse binnenstad langs
de Sint-Annarei werd heringericht. Het bestaat
uit een pleintje en een stukje buurtgroen. Het
ontwerp voorziet een evenwichtige verdeling tussen verharde en groene ruimte. Het verharde
gedeelte functioneert als plein met voornamelijk
een zitfunctie gericht naar de Sint-Annarei. De
groene zone kan ruimte bieden als speelzone.
Zowel op het plein als in het gazon werd een
bewaarde molensteen geplaatst die dienst kunnen dienst doen als zitelement of als spelprikkel. Beide delen zijn met elkaar verbonden door
een centraal plantvak. De randen werden beplant
met een mengeling van schaduwminnende vaste
planten. Toewijzingsbedrag: 27.656,55 euro (incl.
BTW).

GULDEN KAMER MINI-PITCH
De nieuwe mini-pitch in het sportpark De Gulden
kamer in Sint-Kruis is officieel geopend op 23 november 2013. De mini-pitch is een omheind voetbalterreintje met kunstgras en twee doelen. Hij
heeft een oppervlakte van 160 m². De ondergrond
bestaat uit kunstgras. Er zijn ook fietsenstallingen en 2 zitbanken voorzien naast het terrein.
De aanleg kadert in het speelruimtebeleidsplan
2006-2013. De Groendienst maakte het dossier
op in overleg met de Sportdienst, de Brugse
Jeugdraad, de Jeugddienst, de Preventiedienst
en de dienst Stedenbeleid als financiële drager.
De firma Libraplay deed de aanleg. De totale
kostprijs bedraagt 68.000 euro, incl. BTW en veiligheidscoördinatie.

TIR ASSEBROEK
De gemeenteraad keurde in 2010 de aankoop
goed van de gronden van de vroegere militaire
schietstand ‘Tir’ in de Oude Kortrijkstraat in Assebroek. Naar aanleiding van de bestemming in
het huidige BPA (86 Kerkhofdreef) werd een gedeelte van het domein ingericht als buurtpark.
Het terrein werd toegankelijk gemaakt door
middel van drie toegangen. Twee toegangen
(oostelijke en zuidelijke) bevinden zich in de
Duiventorenstraat. Ter hoogte van de pijpenkop
tussen de huisnummers 70 en 109 werd de bestaande afsluiting doorbroken. De tweede toegang, ten oosten van het terrein, bevindt zich op
het perceel dat eigendom is van IMEWO. Er werd
geopteerd om hier een avontuurlijke toegang te
maken en de bestaande elektriciteitscabine te
behouden. Een trap uit boomstammen (gerecupereerd van vellingen op het terrein of elders in
Brugge) in de talud, zorgt voor het avontuurlijke
karakter van de toegang.
De derde toegang in de Schijfstraat ligt op een
perceel dat al eigendom was van de Stad Brugge
tussen twee rijwoningen met huisnummers 61
en 57. Om de toegang mogelijk te maken werd
een doorbraak gemaakt in de bestaande talud.
De doorbraak loopt schuin t.o.v. de Schijfstraat,
zodat een bestaande waardevolle hoogstammige eik behouden kon blijven.
De verbinding tussen de Duiventorenstraat en de
Schijfstraat werd door middel van een minimum
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oppervlakte aan verharding (asfalt) gemaakt.
Centraal werd het pad gesplitst en uiteengetrokken om weer verbonden te worden door middel
van een centraal ontmoetingsplein uit gegoten
beton. Verharde stroken uit kleiklinkers doen
dienst doen als zitplek.
Het open karakter van het middenplein werd
maximaal behouden. Constructies in hout of staal
werden op het terrein geïntegreerd. De grootste
en meest ingrijpende is een loopbrug die ten oosten van het terrein de noordelijke en zuidelijke
talud zal verbinden. Vierkante platforms worden
verbonden door twee netbruggen op een hoogte
van 5 m boven het maaiveld. Andere kleinere constructies aan de westkant van het terrein zijn een
verhoogd zitplatform en een schommel.
Langs het hoofdpad werd een fietsenstalling
met zitplek aangelegd. De constructies vormen
een rode draad in het park. Een gedeelte van het
middenplein werd verdiept en fungeert als wadi.
De bestaande bomen werden zoveel mogelijk
behouden. In functie van het ontwerp en omwille
van duurzaamheid, werden 37 bomen geveld.
Ter compensatie werden 39 bomen (Quercus
robur, Tilia cordata,…) heraangeplant op de binnenhelling en de toppen van de taluds.

een verdere functie-invulling de toegang tot het
gebouwenterrein te verhinderen.
De kostprijs voor de parkaanleg bedroeg zo’n
300.000 euro, de kostprijs voor de staalconstructies 190.000 euro.

MINNEWATERPARK INKOM –
SPEELPLEIN
Het inkomplein naar het Minnewaterpark ter
hoogte van de Katelijnevest was aan vernieuwing toe. De inkomruimte onderging een volledige transformatie. De bestaande verharding en
de heesterbeplanting met enkele bomen werden volledig verwijderd.
Kernpunten in het ontwerp waren het visualiseren van een logische loopplein naar het poortgebouw en het creëren van een open plein. De
openheid van het plein wordt ondersteund door
het aanplanten van een strakke haag met een
kleurige vaste plantenborder. In de ontstane
open graszone werd een beperkte speelaccommodatie geïntegreerd. Om het onderhoud hier zo
minimaal mogelijk te houden en om problemen
met hondenpoep te vermijden, werd als valdempende ondergrond gekleurde rubber gebruikt.
Om de toegankelijkheid van de bestaande gebouwen te verzekeren werd een strook verharding
voorzien in kasseistenen met open grasvoegen.
Het kostenplaatje voor deze werken bedroeg
70.000 euro.

INVALIDENSTRAAT SPELPRIKKEL
De spontane ontwikkeling van braamstruiken
op de berm werd behouden om de privacy van
de omwonenden te beschermen. Aan de buitengrenzen van het terrein werd een vrije strook
met een breedte van 1,50 m aangehouden. Deze
strook zal dienst doen als onderhoudsweg.
De parkaanleg houdt rekening met de opmaak
van een nieuw RUP en de hieruit volgende mogelijkheden voor de westkant van het terrein. De
huidige situatie laat, met het oog op veiligheid
en sociale controle, niet toe dat de bestaande
gebouwen worden betreden door gebruikers
van het buurtpark. Het heestermassief en de
draadafsluiting, voorzien aan de westkant van
het terrein, hebben tot doel in afwachting van

Brugge en gastronomie zijn al lang onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Met de nieuwe spelprikkel in de Invalidenstraat in Sint-Kruis verwijst de
Stad Brugge naar zijn culinair aanbod in de vorm
van een spelprikkel. Ook het terrein ernaast, de
‘Fourrage’, verwijst in die zin naar ‘eten’, waardoor het idee ontstond om een spelprikkel te
ontwerpen in de vorm van een soepbord. Het
idee dat de Stad in de toekomst in deze aanliggende weiden een avonturenspeelplek zou willen
maken, werkte de keuze in de hand om niet een
speelplein tegenaan de nieuwe woningen, maar
wel een spelprikkel te voorzien.
Met de aanleg van de nieuwe verkaveling in de
Invalidenstraat ontstond de mogelijkheid om
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Sportdienst
De aanhoudende winterkoude speelde de
Brugse sporters begin 2013 parten. Bibberende renners zowel aan de start van de Driedaagse van West-Vlaanderen begin maart als
aan de start van de Ronde van Vlaanderen op
31 maart.

op een diepte van 60 cm onder het maaiveld
af te wateren via een regenwaterafvoer. Hierdoor ontstond er een droge kuil. Het bracht
de ontwerper op het idee om een soepbord te
ontwerpen dat ook nog eens 60 cm boven het
maaiveld uitsteekt. In de kuil in het gazon kan
je liggen in de zon, rondlopen en is er een bord
waar je kan op- en afspringen. Het bord heeft
een diameter van 12 meter. De lepel in het bord
heeft een lengte van 6 meter en kan mits enige
vaardigheid gebruikt worden als glijelement. De
elementen zijn uniek en op maat gemaakt.
Aan de randen van het terreintje zijn 5 bomen en
3 struikmassieven aangeplant. Langs het wandel- en fietspad is het maaiveld ingezaaid en
zijn er 11 linden geplant. Naast het bord staat
een bloembak. Door zijn kleur, afwerking en
invulling met kleurrijke bloemen kan je er niet
vanuit om de link te leggen naar een cup cake,
het dessertje na de soep.
De aannemer is de firma Al Verde, die de klus
klaarde voor 65.000 euro, incl. BTW en veiligheidscoördinatie. De aanleg kadert in het actieplan van het speelruimtebeleidsplan 2006-2013.
De totale oppervlakte van het ingerichte terrein
bedraagt 1.320 m².
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De Haventriatlon Zeebrugge op 1 juni werd
door de lage watertemperatuur gedwongen omgeturnd tot een duatlon. Het reienwater was enkele weken later wel op tijd warm voor de 10de
editie van de Triatlon Brugge. Voor deze verjaardag werd, naast een kwart-, ook een halve triatlon georganiseerd. In het Jan Breydelstadion
ging de temperatuur zelden de hoogte in. Club
haalde weliswaar play-off 1, maar strandde op
een vierde plaats. Cercle redde zich via play-off
3 op miraculeuze wijze van degradatie uit eerste
klasse, nadat het een volledig seizoen de laatste
plaats in de rangschikking bekleedde. In sporthal Tempelhof werd voor het eerst sinds 1996
een Wrestling-avond georganiseerd. Ook de
bokssport bloeide in 2013 weer volledig open
in Brugge. Eveneens in Tempelhof werden twee
hoogstaande boksgala’s georganiseerd.
Lopen blijft in trek. Aan het bestaande aanbod van stratenlopen werd in oktober de
Brugge Urban Trail toegevoegd. Uniek waren
passages door onder meer het Concertgebouw, het Stadhuis, het Begijnhof en verschillende private binnentuinen in de Stad. De
4000 borstnummers waren in nauwelijks een
week tijd allemaal de deur uit.

Ook de Kerstloop blijft een steil groeipad bewandelen. De 3de editie, midden december,
lokte eveneens 4000 deelnemers, een derde
meer dan tijdens de 2de editie. Dwars door
Brugge blijft populair, met opnieuw 7000 lopers aan de start.

RODE DUIVELS IN BRUGGE
De hype die ontstond rond het nationaal voetbalelftal kende ook in Brugge ongeziene hoogtes.
In voorbereiding op de beslissende kwalificatiematchen voor het WK 2014 in Brazilië, speelden
de Rode Duivels op 6 februari een vriendschappelijke interland in het Jan Breydelstadion. De
twee beslissende kwalificatiematchen werden
begin oktober op groot scherm uitgezonden op
de Markt en de Burg.

100 JAAR RONDE VAN VLAANDEREN
De Ronde van Vlaanderen, de wielerklassieker
die sinds 1998 vanuit Brugge vertrekt, vierde in
2013 haar 100ste verjaardag. De Stad besloot dit
niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Levensgrote, felgekleurde speelgoedrenners uit het
kunstproject De Ontsnapping, sierden meerdere weken de Burg. In samenwerking met lokale
partners werd een grote verjaardagstaart op het
startpodium geplaatst. Bezoekers van de start
kregen bij het verlaten van de Markt een rennertje in chocolade aangeboden.

KROENKEL DOOR AUTOLOZE ZONDAG
Fiets- en wandelhappening Kroenkelen ging
voor haar 18de editie het huwelijk aan met Autoloze Zondag. Dat leidde niet enkel tot een
aangepaste naam. De start- en aankomstplaats
verhuisde van het KTA Sint-Michiels naar de
Beurshal in de autovrije binnenstad. Nieuw in
het aanbod waren een fotozoektocht en een
fietstocht specifiek voor kinderen.

SPORTKAMPEN
Meer dan 500 kampplaatsen stelde de Sportdienst in 2013 open tijdens de paas-, zomer- en
herfstvakantie. De plekjes werden quasi allemaal
ingevuld. Nieuw was de inschrijvingsmethode.

Die verliep voor het eerst volledig online, via een
digitaal formulier op de stedelijke website.

VIJFDE DAG VAN DE BRUGSE
SPORTCLUBS
De sportieve openluchtbeurs op ’t Zand beleefde
begin september haar 5de editie. Het evenement
functioneerde ook als Vlaamse opener van de
Bloso-campagne Week van de Sportclub. Voorafgaand aan de beurs namen twintig sportclubs uit
Vlaanderen het op ’t Zand tegen elkaar op in een
quiz die live werd uitgezonden op Studio Brussel.
De Dag van de Brugse Sportclub zelf was succesvol met een 70-tal sportclubs uit meer dan 40
disciplines en een paar duizend bezoekers.

BRUGSE ZWEMBADDAGEN
Voor deze zwemsportpromoweek midden november dook de Sportdienst in het verleden,
meer bepaald naar de gouden jaren van zwemmer en verzetsheld Jan Guilini, naar wie het stedelijk zwembad vernoemd werd. Alle activiteiten
kregen een retrotoets. Ontbijt werd op plankjes
geserveerd, koffie geschonken uit retro kannen.
Een fotowedstrijd rond ouderwetse zwemkledij leverde leuke inzendingen op. Verschillende
zwemclubs boden gratis initiatielessen aan.

10DE EN LAATSTE MARKTSPORT
Marktsport beleefde haar 10de editie. De Stad
organiseert deze sportdag samen met Bloso
voor jongeren uit de hele provincie. Ondanks de
opkomst van een 1.000-tal jongeren, werd besloten om het concept voor onbepaalde tijd in de
koelkast te bergen.
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deelnemers meer dan de voorgaande jaren.

SPORTSTRAND LANGER OPEN

PROEVEN VAN SURFEN, ZEILEN EN MTB
Via start to-lessen maakten tientallen Bruggelingen kennis met een bepaalde sporttak. In het
aanbod zat surfen en zeilen. Tijdens het najaar
werd ook een vijfdelige lessenreeks Start to
mountainbike aangeboden.

Het Sportstrand Zeebrugge, dat in 2012 een geslaagde metamorfose onderging, werd al eind
mei opgebouwd. Door een maand eerder te
openen, kregen scholen, verenigingen en sportclubs de kans om het terrein ook buiten de zomervakantie te gebruiken voor hun activiteiten.
Ook in september bleef de zomerse sportsite
open tot halverwege de maand.

PERSONEELSSPORTDAG
Het stadspersoneel scherpte op donderdag 23
mei de fysieke conditie en het groepsgevoel aan
tijdens de personeelssportdag. Vanuit uitvalsbasis Tempelhof zwermden de 789 medewerkers uit voor 25 sporten. Nieuw in het aanbod
waren muurklimmen, squash en buikdansen.

STRANDLOOP IN NIEUW KLEEDJE
De Strandloop Zeebrugge kreeg een volledig
nieuwe impuls. Ze schoof op de kalender drie
weken vooruit naar de eerste vrijdag van juli en
werd daardoor de opener van het Loopcriterium van de Kust. Het parcours werd hertekend,
met een start op de dijk en een passage over
de wandelpromenade Saint-George’s day-wandeling. Dat wierp meteen vruchten af, met 25 %

NIEUWE SPORTINFRASTRUCTUUR
In sportpark de Gulden Kamer werd een oplossing gevonden voor de Brugge Cricket Club. Tussen terreinen acht en negen legde de Stad een
cricketpitch aan. Door ook de omheining tussen
de terreinen te verwijderen, werden mogelijkheden gecreëerd om er competitiematchen te spelen. Nog op de Gulden Kamer werd een minipitch
aangelegd. Het omheinde voetbalterreintje biedt
ruimte voor jongeren om te voetballen zonder
daarmee de grasvelden te belasten. Op sportpark Jan Breydel paste de Stad de veldverlichting
op terrein 6 aan, zodat ze voldoet aan de wedstrijdeisen voor de beloften van Club en Cercle. In
de sportzaal van het Sint-Lodewijkscollege, waar
de Stad instaat voor de naschoolse verhuur, werd
een nieuwe sportvloer aangelegd.

SPORTRAAD
Met het aanbreken van de nieuwe legislatuur
werd binnen de stedelijke sportraad een nieuw
bestuur geïnstalleerd. Herman Vermeulen gaf
de voorzittersfakkel door aan Hans Martens. De
sportraad gaf aan haar rol als adviesorgaan ter
harte te nemen, door in te spelen op het veranderende sportgedrag en de veranderde wetgeving.
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Het startte de legislatuur dan ook met infosessies voor sportclubs en individuele sporters in
het wijkcentrum Daverlo.

TOELAGEN VOOR SPORT- EN
ONTSPANNINGSVERENIGINGEN
De toelagen voor de sport- en ontspanningsverenigingen werden als volgt verdeeld:

AANTAL GEBRUIKERS IN DE SPORTACCOMMODATIES
zwembad “Jan Guilini”

Soort toelage

aantal

scholen

19.460

kinderen -14 jaar

3.381

volwassenen

48.335

groepen

23.225

totaal

94.401

aantal
gebruikers

SPORTHALLEN

sporthal Koude Keuken
(3 polyvalente velden)

aantal uren
gebruik/
jaar

119.394

8.408

sporthal Daverlo + KA
(2 polyvalente velden)

58.386

3.208

sporthal KTA* (3 polyvalente
velden en 1 spiegelzaal)

74.720
10.320

3.736
516

sporthal Sint-Lodewijkscollege*
(5 polyvalente velden)

65.300

3.265

sporthal Tempelhof
(2 polyvalente velden)

69.524

5.038

sporthal De Landdijk
(2 polyvalente velden)

36.318

2.306

sporthal Koolkerke (1 turnzaal)

34.750

1.691

sportzalen Olympiapark
(1 turnzaal en 1 judozaal)

41.400

1.725

6.372

419

sportzaal Albert Plovier
(1 judozaal)

23.675

947

sportzaal De Polder
(1 polyvalente zaal)

24.248

1.590

564.407

32.849

sportzaal VTI*
(1 polyvalente zaal)

totaal

* VTI, KTA en Sint-Lodewijkscollege worden naschools verhuurd door
de Sportdienst.

OPENLUCHTINFRASTRUCTUUR (1)
SPORTCENTRA
Koude Keuken
- 1 kunstgras voetbalveld
- 3 tennisvelden
Olympiapark
(1 kunstgras voetbalveld)
Watertoren
(1 voetbalveld)
Rust Roest
(1 voetbalveld)
Gulden Kamer
(8 voetbalvelden)
Daverlopark
(2 voetbalvelden)
Tempelhof
(1 voetbalveld)
totaal

aantal

bedrag

180

104.920 euro

bijzondere toelage sportverenigingen

34

17.080 euro

impulssubsidie (verhogen kwaliteit van
de jeugdsportbegeleiders)

55

90.000 euro

werkingstoelage
ontspanningsverenigingen

32

2.000 euro

bijzondere toelage
ontspanningsverenigingen

2

500 euro

toelage jubilea sportverenigingen

4

625 euro

nominatieve toelage

1

1.250 euro

werkingstoelage sportverenigingen

bezet- max. bezetting
aantal getings- (5 wedstr./week)
bruikers
uren (*12 wedstr./week)
30.200
2.694

1.208
898

*704
732

43.550

1.742

*704

6.250

250

294

7.950

318

294

52.100

2.084

2.352

18.550

742

588

6.300

252

294

167.594

7.494

5.962

TROFEEËN EN HULDIGINGEN
•
•
•
•
•

trofee van sportverdienste: Olympic Brugge
jeugdtrofee: Jarne Duchateau
sportvrouw van het jaar: Nina Coolman
sportman van het jaar: Hannes Obreno
sportploeg van het jaar: Squash Piramid

De huldiging vond plaats in de Magdalenazaal
op 17 februari 2014.

ZEEBADENDIENST
Dagen bewaking
• 30 juni tot 2 september 2013
• bewaking, telkens van 10.30 tot 18.30 uur
Personeel
• vaste kern: 4 redders
• 1 juli tot 31 augustus: 12 bijkomende redders
(juli: 12; augustus: 12)
Verzorging in de hulppost
Het personeel van de hulppost verzorgde 338
personen. Tweemaal werd een beroep gedaan
op de dienst 100.
Tussenkomst Zeebadendienst
Er werden 5 tussenkomsten genoteerd: 2 maal
voor kiters in nood, 2 maal voor spoedopname
en 1 maal voor een verdwaald kindje. Tijdens
het seizoen 2013 waren er geen verdrinkingen.
Zeegesteldheid
• 50 dagen kalme zee met voorbranding
• 15 dagen woelig zee
• geen storm

(1) D
 eze statistiek bevat enkel de stadsvelden die rechtstreeks
verhuurd worden door de Sportdienst.

Jaarverslag 2013

95

Weergesteldheid
• 46 zonnige dagen
• 6 regendagen
• 13 bewolkte dagen

Jeugddienst
INLEIDING - DECRETALE
VERPLICHTINGEN
De Vlaamse overheid verleent subsidies aan
gemeentebesturen die een jeugdbeleidsplan
opmaken en uitvoeren. In 2013 volgde de Jeugddienst het beleid dat uitgestippeld werd in het
jeugdbeleidsplan 2011-2013 verder op.

JEUGDDIENST BRUGGE LAAT JE SPELEN
2013 was het jaar waarin de Jeugddienst meer
dan 3.000 kinderen zorgeloos liet spelen!
Naast het aanbod van Grabbelpas en Roefelland, startten de enthousiaste medewerkers in
de zomer van 2013 vakantiewerking Kwibus op.
Kwibus is de vakantiewerking van de Stad Brugge voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. Tijdens de
zomer werd de kaap van 1.800 unieke kinderen
bereikt. Ook de herfst- en kerstvakantie waren
een succeservaring.

De Jeugddienst had in 2013 nog meer in petto. Zo
sloeg de Jeugddienst de handen in elkaar met de
Sportdienst om op de nationale Buitenspeeldag
van 27 maart het Minnewaterpark om te toveren
tot een speelparadijs. Op een frisse maar heldere lentedag kwamen meer dan 1.500 kinderen
meespelen op tal van attracties.
Op 13 april 2013 was Roefelland aan de beurt,
het moment waarop kinderen hun droomberoep
kunnen ontdekken. Kinderen vanaf het 1ste tot
en met het 6de leerjaar konden kiezen uit meer
dan 20 beroepen van ijsmaker tot bibliothecaris.
Uiteindelijk genoten 700 unieke kinderen van een
unieke beroepservaring op jonge leeftijd.
Tijdens de zomer speelden meer dan 800 unieke
kinderen mee met Grabbelpas en SWAP.
De zomer werd afgesloten met het tienerfestival
Tentation, een samenwerking tussen 6 gemeentes (Brugge, Damme, Oostkamp, Beernem, Zuienkerke, Blankenberge en Jabbeke). Iets meer
dan 200 tieners kwamen meegenieten van dit zomerse festival vol workshops en demonstraties.
Net na de zomer kon er nog genoten worden
van heel wat speel- en skateplezier op autoloze
zondag. Op de Burg werd een unieke skateramp
aangelegd waarop de skaters hun beste tricks
toonden. Ook voor de kleuters en kinderen was
er een speciaal aanbod. Zo werd het Minnewaterpark het land van Kwibus waar een 1000-tal
personen genoten van de glittertattoo’s en het
optreden van Kapitein Winokio.

FINANCIËLE TUSSENKOMST OM DEEL TE
NEMEN AAN HET VRIJETIJDSAANBOD
De Jeugddienst maakt er een punt van iedereen de
kans te geven om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Ook in 2013 werden Jeugd-AXI-bonnen
gratis aangeboden aan alle Bruggelingen. Brugse
kinderen en jongeren tussen 3 en 12 jaar krijgen
gratis 10 euro jeugd-AXI-bonnen om deel te nemen
aan het jeugdwerk (Kwibus, Grabbelpas, jeugdbewegingen, jeugdkampen…). Brugse kinderen en
jongeren met een verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds en/of de OCMW-participatiekaart
krijgen 50 euro jeugd-AXI-bonnen in plaats van 10
euro.

96

Jaarverslag 2013

INVESTEREN IN JEUGDRUIMTE
De Jeugddienst wil graag kinderen, jongeren en
volwassenen samen brengen en laten genieten van
de openbare ruimte. Zo willen we van Brugge een
kindvriendelijke en aantrekkelijke stad maken.
Om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen
van de buurt organiseert de Jeugddienst inspraakmomenten. Zo wordt de mening van jong en oud in
kaart gebracht bij de heraanleg van een plein. In
2013 kregen bewoners op 5 locaties in Brugge de
mogelijkheid om mee te denken over de invulling
van een plein in hun buurt. Zo stond het plein aan
de Jan Breydellaan en de heraanleg van Park De
Rode Poort op het programma.
Na de inspraak wordt een ontwerp uitgetekend en
voorgesteld aan de buurt. Op 6 locaties werden de
ontwerpen voorgesteld aan de buurt. Zo kregen
buurtbewoners van de Kinderboerderij en de Jan
Breydellaan een ontwerp te zien.
Na de aanleg van een plein kan overgegaan worden
tot de opening. De Jeugddienst opende volgende
pleinen: speelplein Daverlo, skatepark Daverlo en
de minipitch aan de Gulden Kamer.
Naast de vaste speelruimte biedt de Jeugddienst
ook tijdelijke speelruimte aan in de formule van
de speelstraat. Zo wordt de straat verkeersvrij gemaakt en worden kinderen koning van de straat.
Vanaf de lente tot de vroege herfst werden 47 straten een speelstraat.

INVESTEREN IN PROJECTEN EN
EVENEMENTEN
Jongeren kunnen bij de Jeugddienst terecht om
hun eigen evenement te organiseren. In 2013 investeerde de Stad 43.327,61 euro in fuiven, culturele evenementen, jeugdprojecten en jeugdmuziekfestivals.
De Jeugddienst lanceerde in het najaar van 2013
een nieuwe oproep met Jong Ding waarbij kinderen en tieners met innovatieve ideeën geld en begeleiding kunnen ontvangen. Via de dienst Stedenbeleid en het gelegenheidsbudget was er 30.000
euro beschikbaar. Een deel van de middelen ging
naar Hall Of Fame, een bboy-evenement en naar
CodorDojo om programmeerklassen te organiseren voor kinderen.

AANBOD VOOR BRUGSE
JEUGDVERENIGINGEN
Financiële ondersteuning
Financiële ondersteuning
werkingstoelagen aan jeugdverenigingen
(via reglement)
werkingstoelagen diverse
jeugdwerkinitiatieven

bedrag
110.802,51

werkingstoelagen jeugd(muziek)ateliers,
jeugdgroepen voor amateuristische
kunstbeoefening, jeugdhuizen

68.650,00

werkingstoelage jeugdvakantiekampen

60.024,00

werkingstoelage verenigingen voor
vakantiespeelpleinwerking

93.500,00

werkingstoelagen aan jeugdverenigingen
(forfaitair of overeenkomst)

bedrag

forfaitaire werkingstoelage Jeugdraad

2.110,00

forfaitaire werkingstoelagen aan
jeugdwerk (zonder overeenkomst)

8.890,00

werkingstoelagen aan initiatieven i.k.v. MA
(overeenkomst)

5.000,00

werkingstoelagen jongerenprogrammatie
Cactus (overeenkomst)

5.000,00

werkingstoelagen RCJC “Het Entrepot”
(overeenkomst)

175.000,00

totaal

528.976,51

Logistieke ondersteuning: de uitleendienst
De Jeugddienst beschikt over een ruime uitleendienst waar jeugdverenigingen heel wat materieel aan jeugdvriendelijke prijzen kunnen ontlenen. In 2013 deden meer dan 30 verenigingen
er een beroep op. Traditiegetrouw ontlenen heel
wat jeugdverenigingen tijdens de zomermaanden
kampeermateriaal, zoals tenten en kookgerief.
Ook het audiovisueel materiaal, zoals beamers en
dj-installatie, ligt goed in de markt.
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Het Entrepot
Infrastructurele ondersteuning
In 2013 werd de winnaar van de ‘mo gow, e vulle
frigow-actie’ bekend gemaakt. Jeugdbewegingen
gaven maandelijks hun meterstand door waaruit
bleek wie het meeste of het minste verbruikte.
Uiteindelijk ging KSA Ten Briel met de hoofdprijs
naar huis.
Verder werden de resultaten van de uitgevoerde
energie-audits voorgesteld aan het jeugdwerk.
Aanwezige jeugdverenigingen kregen een gids
met tips mee om nog energiezuiniger aan de slag
te gaan.
Heel wat jeugdbewegingen onderhielden ook hun
lokaal met de verbouwsubsidie. De subsidie voor
het verbouwen van jeugdlokalen bedroeg in 2013
18.890 euro, waarvan 1.255,66,29 euro in functie
van brandveiligheids- en isolatiewerken (Vlaamse
prioriteit). Verder vroegen 15 groepen een tussenkomst aan voor de huur van hun jeugdlokaal.
In totaal bedroeg de subsidie van de Stad Brugge
8.913 euro.

DE JEUGDRAAD ALS ADVIESORGAAN
De Jeugddienst staat in voor het algemeen secretariaat van de jeugdraad. De jeugdraad is hét
jongerenadviesorgaan bij uitstek. Het is het forum
waar jongeren hun mening kwijt kunnen over het
gevoerde beleid en de impact ervan op jongeren
en het jeugdwerk. In 2013 stelde het bestuur van
de jeugdraad haar 108-puntenplan voor aan het
stadsbestuur.

Eigen aan een groeiend huis in volle ontwikkeling bleek ook 2013 een turbulent maar bovenal
vruchtbaar jaar voor Het Entrepot.
Inhoudelijk werd veel aandacht besteed aan het
samensmelten van Het Entrepot en Villa Bota,
twee aparte werkingen onder hetzelfde dak, elk
met hun eigen accenten en sterktes die op een
organische wijze elkaar al veel overlapten. Er
was wel een duidelijke nood om het natuurlijke
proces van samenwerken te officialiseren, enerzijds om intern de violen gelijk te stemmen en
anderzijds om een duidelijkere boodschap naar
de buitenwereld te communiceren. Er werd dan
ook gekozen om Villa Bota als het medialab van
Het Entrepot te promoten en dit zowel op inhoudelijk, grafisch als op communicatievlak.
Een van de opvallendste groeibewegingen in
2013 bevond zich dan ook op de kruispunten van
zowel Villa Bota als Het Entrepot: het Europese
project Villa Crossmedia. Dit project resulteerde
in een nieuw, uitgebouwd luik: de Villa Bota Video Crew. Deze jongeren werken naast en soms
samen met de radiomedewerkers van Villa
Bota. Deze werking, die startte in 2012, kwam
in 2013 tot volle ontwikkeling door de komst van
een nieuwe projectcoördinator die de videomedewerker ondersteunt. Hierdoor kon de werking
een volwaardig programma uitbouwen. Een
groep jongeren werd aangetrokken en geëngageerd, workshops werden geven, de ploeg ging
tijdens de zomer op pad met de radiocollega’s
en in het najaar voor Westtalent, en de crew was
actief aanwezig met installaties, performances
en workshops tijdens Vama Veche. Een hoogtepunt tijdens de zomer was de eerste editie van
Video Camp, een samenwerking met Howest uit
Kortrijk die bestond uit een week zomerkamp
en een tussen Kortrijk en Brugge pendelende
groep video enthousiastelingen.
De hele communicatiestrategie rond het medialab werd samen gegoten in een week bomvol
activiteiten: the World Wide Week, een verwijzing naar het internet en naar de gloednieuwe
websites van zowel Het Entrepot als Villa Bota,
die eind april werden gelanceerd. Grafisch identieke websites werden aangekondigd samen
met het beste van wat de werking te bieden had:
een Westtalen-showcase, een studiedag deluxe
rond veilig fuiven, een Bring Your Own Beamerevent, een platenbeurs, een muziekquiz, …
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Het Vama Veche festival kende een absolute topeditie afgelopen jaar, wat niet alleen aan het
goede weer te danken was maar zeker ook aan
de naambekendheid van het festival, dat na vijf
edities een echte plek in de Brugse zomeragenda heeft veroverd. Er was een massale opkomst
en de vernieuwde ‘huisstijl’ van het festival, wat
zowel te merken was op het terrein zelf als in
de communicatie, werd door het publiek gesmaakt.
Een andere klassieker in het najaar, het tweejaarlijkse rockconcours Westtalent, leverde na
een reeks spannende voorrondes, de jonge winnaars The Glücks op. Verder was Het Entrepot
opnieuw aanwezig op het Cactusfestival en vonden er 4 edities van TANK plaats. Er waren ook
3 edities van The Wall en een nieuwe dansvoorstelling ‘Walter Mitty’, die op het D-spot dansfestival in première ging.

Op personeelsvlak werd het jaar gekenmerkt
door de verzelfstandiging van de vzw Het Entrepot. Door het besluit van de Vlaamse regering
ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012
houdende de ondersteuning en stimulering
van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van
het provinciaal jeugdbeleid decreet, is de Stad
Brugge niet langer meer in staat om personeel
naar de vzw te detacheren. Dit hield concreet in
dat de Stad Brugge buiten werkingsmiddelen
en subsidies, de loonkosten van 9 medewerkers integraal via loonkostsubsidies aan de vzw
overdraagt. De 9 ambtenaren en arbeiders die
in dienst van de Stad Brugge in Het Entrepot

Naast de focus op de eigen producties en de
ondersteuning aan fuiforganisatoren, kleinere
projecten en makers, werd het afgelopen jaar
ook zwaar geïnvesteerd in de infrastructuur. Om
kosten te drukken wordt er steeds geprobeerd
om zoveel mogelijk zelf te realiseren. Zo werden door de technicus panelen gemaakt om de
akoestische kwaliteit van de ruimtes te verbeteren, zowel in Factor als in de zalen boven, een
werk dat ook in 2014 zal worden verdergezet.
De toezichterploeg nam weer veel verbouwingswerken voor zijn rekening, met een reorganisatie en uitbreiding van de office en de studio.
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aan de slag waren, werden gevraagd of zij de
overstap naar de vzw wilden maken. 7 van hen
deden dit effectief.
Het vruchtbare jaar mocht letterlijk worden opgevat met drie collega’s die voor de eerste of de
tweede keer ouder werden. Deze blijde gebeurtenissen hadden echter een aantal praktische
gevolgen voor de werking. Door niet altijd even
vlotte vervangingen had dit een voelbare impact
op de dagelijkse werking en takenpakketten van
de andere collega’s.
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Verder kreeg de Stad Brugge ook een nieuw politiek bestuur, waardoor de samenstelling van
de raad van bestuur van de organisatie veranderde en Het Entrepot buiten nieuwe politieke
afgevaardigden ook een nieuwe voorzitter en
nieuwe secretaris kreeg.
2013 wordt afgesloten met een positieve blik
uitkijkend naar 2014 en de nieuwe uitdagingen
die Het Entrepot te wachten staan. De implementatie van de nieuwe beheersovereenkomst,
de opvolging en verderzetting van de Villa Bota
Video Crew, de uitbouw van het medialab, de residentiewerking en de vrijwilligerswerking - tal
van projecten en uitdagingen staan klaar om
door Het Entrepot te worden aangepakt.

HOOFDSTUK 8

Leefmilieu

Leefmilieu
Het nieuwe jaar bracht nieuwe geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek. De
dalende trend in het aantal meldingen voor
de dienst Leefmilieu was ook terug te vinden
in het aantal gevallen van geluidsoverlast.
Bij metingen van elektromagnetische straling van zendmasten werd op één plaats de
overschrijding van de norm vastgesteld. Een
fakkeltocht door de binnenstad vestigde op
31 maart de aandacht op het jaarlijkse Earth
Hour. De taak van de compostmeesters werd
uitgebreid en de strenge winter 2012-2013
moest met méér dan een korreltje zout genomen worden. Tenslotte zorgde extra verharding en overkapping voor meer gebruikscomfort van de containerparken.

Milieubeleid in de stad
Het college besliste om in te stappen in het
proefproject Piek 2 van de Vlaamse regering.
Enerzijds gaat het om het stil en duurzaam laden en lossen van goederen in steden tijdens de
vroege ochtend en de late avond. Anderzijds is
er aandacht voor een betere samenwerking en
dialoog over de globale problematiek rond goederenvervoer. Voor Brugge werd als leverpunt
Carrefour in Sint-Kruis in het project opgeno-

men. Het gaat in 2014 van start met 5 warenhuisketens en 53 steden en gemeenten.
Sinds 1 januari zijn er nieuwe geluidsnormen
voor elektronisch versterkte muziek, vervat in
het VLAREM (Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning). Daarom werd de bestaande
Brugse politieverordening aangepast. De uitbaters van een openbare inrichting waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, moeten voortaan een muziekmelding indienen. De
burgemeester neemt hiervan akte, maar kan
bijzondere voorwaarden opleggen. In de nieuwe
verordening zijn ook maatregelen opgenomen
om buurtlawaai te voorkomen, dit is lawaai van
airco’s, koelgroepen, rook- en dampafzuigingen, generatoren, dieren, grasmaaiers of andere tuinmachines en van vuurwerk.
In het kader van het project ‘Collectief plaatsen van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA) in kwetsbare niet-gerioleerde zones’
kwamen de wijk Tillegem en de deelgemeente
Koolkerke aan bod. Er werd een infovergadering gehouden. De drinkwatermaatschappij
TMVW plaatste in totaal 16 collectieve IBA’s bij
bestaande woningen die niet kunnen aansluiten
op de riolering.

Earth Hour
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Vergunningen en adviezen
De dienst Leefmilieu staat in voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen en heeft

VLAREM vergunningen
bouwvergunningen

ook een adviserende rol in dossiers met milieu-,
veiligheids- en gezondheidsaspecten.

advies aan andere instanties
of stadsdiensten

beslissing
door college

beroepen

25 adviezen klasse 1
8 adviezen klasse 2
2 informatievergaderingen

30 vergunningen
159 aktenemingen

4 beroepen klasse 2

571 adviezen

bodemsaneringsprojecten
overdracht bij verkoop gebouwen/gronden

6 adviezen
2.097 adviezen

vrijstelling heffing lozen afvalwater

1 attest

kansspelen

12 attesten

afwijking geluidsnormen
openbare manifestaties

43 afwijkingen
420 adviezen

hygiëneattesten

45 attesten

Handhaving
Voor het 5de jaar op rij daalde het aantal meldingen dat de dienst Leefmilieu te verwerken
kreeg via het stedelijk Meldpunt: 117 tegenover
170 in 2012. De meeste meldingen handelden
over luchtverontreiniging en geluidsoverlast. De
geurhinder was voornamelijk afkomstig van het
verbranden van behandeld hout, van nat hout
of van afval of kwam van chemische bedrijven
of van een asfaltcentrale. Geluidshinder werd
meestal veroorzaakt door elektronisch versterkte muziek. Het aantal meldingen daarvan
zette de dalende trend van de voorafgaande jaren voort, tot het historische laagterecord van
41. Het geluidsbeleid dat de Stad de voorbije
jaren voerde, werpt blijkbaar blijvende vruchten
af: het horecaproject ‘+café’, subsidiëring van
verbeteringswerken aan fuifzalen, het opleggen
van voorwaarden in vergunningen en de uitvoering van geluidscontroles. Naast de specifieke
milieumeldingen gingen nog 94 meldingen over
dierenplagen: ratten en muizen (49) en zwerfkatten (34).
Bodem 7%
Varia 9%
Geluid 35%
Water 9%

De Stad is ook belast met de toepassing van het
milieuhandhavingsdecreet. Zo controleerde de
dienst Leefmilieu het voorbije jaar 77 vervallen
vergunningen, 82 ‘bijzondere voorwaarden’, 90
koppelingen bouwvergunning-milieuvergunning
en deed de dienst 70 geluidsmetingen. In het
kader van VLAREM werden 9 processen-verbaal
opgemaakt voor inbreuken bij bedrijven. 7 keer
werd een PV opgemaakt wegens een overtreding van de muzieknormen in cafés en 7 andere waren nodig wegens het overtreden van de
muzieknormen of het zich niet houden aan de
bijzondere voorwaarden bij evenementen. De
gemachtigde ambtenaren schreven ook GASboetes (gemeentelijke administratieve sancties)
uit voor sluikstort of zwerfvuil (186), wildplassen (120), voederen van dieren (17), hondenpoep
(11), onkruid op het voetpad (5) en sluikstoken
(2).
Stadslabo
Het stadslabo is officieel erkend om analyses
te doen van geluid, water en lucht. De laboranten voerden 6.281 analyses uit in het kader
van het opvolgen van de plaatselijke water- en
luchtkwaliteit. Wat waterkwaliteit betreft waren
dat controles van leidingwater, regenwater en
putwater (21), oppervlaktewater (364), zwembaden (67) en afvalwater (34). De luchtkwaliteitsmetingen gebeurden omwille van onder andere
stofuitval van probleembedrijven, fijnstofmetingen in zones met intensief verkeer en rond het
industriegebied Pathoekeweg. Met behulp van

Lucht 40%
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een meetfiets werden fijnstof- en ultrafijnstofmetingen uitgevoerd op twee fietsroutes in het
centrum en in rand Noord én op verschillende
functionele fietsroutes naar het stadscentrum.
Als gevolg van klachten voerde het stadslabo
ook metingen uit van elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningsleidingen (2)
en van stralingen van zendantennes (30). Op één
plaats was de stralingsnorm voor zendantennes
overschreden.
Duurzaamheid
Naast dikketruiendag en goedevisdag werd in
maart voor de stadsmedewerkers ook de ‘No
Impact Week’ georganiseerd. Elke dag gingen
ze de uitdaging aan om hun gezamenlijke voetafdruk te verkleinen, bv. door het verminderen
van afval of door het eten van lokaal geproduceerd en seizoensgebonden voedsel. De maand
van de netheid werd in een nieuw kleedje gestopt via de campagne ‘letsdoitinjebuurt’ waarbij burgers een stukje in hun buurt konden
‘opeisen’ om er het zwerfvuil op te ruimen. De
dienst Leefmilieu stelde samen met IVBO gratis
materiaal ter beschikking en haalde het zwerfvuil op. In het administratief centrum ‘t Brugse
Vrije, op de Burg, werden foto’s tentoongesteld
van de deelnemers die hun favoriete zwerfvuilvrije plekje voorstelden of die hun afvalboodschap aan de man brachten. Feest in ’t Park
werd door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) gekozen als duurzaam voorbeeldevenement.
Klimaatmarkt

De Stad Brugge doofde de monumentenverlichting tijdens Earth Hour (31 maart) en in de
Nacht van de duisternis (20 oktober). Ook op
31 maart organiseerde de dienst Leefmilieu
samen met Brugge Plus een fakkeltocht door
de binnenstad. Murga Bruga, de straatfanfare
van Sint-Pieters, toonde de weg en straattheater Ron Jaluai luisterde alles op met vuurspuwers en een zeepbellenmachine. In de nasleep
van Earth Hour kwam het Wereld Natuurfonds
(WWF) op 30 april naar Brugge met een gratis
workshop over rationeel energiegebruik. Op 20
oktober georganiseerde de Brugse Milieu- en
natuurraad samen met de Stad een eerste klimaatmarkt. Het straattheater Odile Pinson evoceerde op een ludieke wijze de gevolgen van klimaatverandering. Enkele Brugse verenigingen
toonden het goede voorbeeld met hun klimaatvriendelijke werking: Transitie Brugge, Lets
Brugge, Kringwinkel ’t RAD ... Bezoekers konden hun voorstellen en ideeën noteren onder de
slagzin ‘Heb jij ook een hart voor het klimaat?’
Swishing, een ruilbeurs voor kledij naar aanleiding van autoloze zondag (15 september),
bewees dat mode en milieubewustzijn samen
gaan. Het Recycling Palace op de Markt nodigde
kinderen uit om spelenderwijs hun kennis over
afval bij te schaven. 63 Brugse gezinnen namen
deel aan de Energiejacht. In totaal bespaarden
ze 7,64 %, wat neerkomt op een gemiddelde
van 167,81 euro per gezin. Verder ontvingen 12
scholen een klimaatpremie van maximum 400
euro. Zes werkten rond het thema natuur, vier
rond energie, één rond afval en één school diende een project in rond alle thema’s!
De compostmeesters gingen aan de slag met
het nieuwe thema ‘Communiceren rond de
biologische kringloop wordt een must’. In het
verleden lag de nadruk vooral op composteren
maar dit jaar werd met volgende deelacties
geprobeerd om de kringloop in de keuken
te sluiten: GFT-afval voorkomen, vierkantemeter-tuinieren, groene energie, plannings- en
voedselbewaartips. 8 juni was er een demodag
over kringlooptuinieren. Bezoekers kregen behalve tips ook een gratis zakje compost. Kinderen lieten zich omtoveren tot kriebelbeestje en
maakten bloempotjes van papier.
Gezondheid
De dienst Leefmilieu ontving 24 nieuwe meldingen over de onhygiënische toestand van
een woning. Om de openbare gezondheid en/
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of veiligheid te vrijwaren was in 7 gevallen verdere opvolging noodzakelijk. In totaal voerde de
dienst 45 bezoeken uit. Een medewerker controleerde ook van 1.585 kinderen of het attest
van hun polio-inenting binnen de gestelde periode werd ingediend. Na een schriftelijke aanmaning bleven uiteindelijk nog 7 % gezinnen in
gebreke. Hun adressen werden overgemaakt
aan de gezondheidsinspecteur.

Stadsreiniging

een vlottere verkeerscirculatie én meer ruimte
rond de containers op. Dankzij een extra open
loods (225 m²) kan alle KGA (klein gevaarlijk afval) voortaan overdekt gestapeld worden. Met
hetzelfde doel werd in Zeebrugge een overkapping van 22 m² uitgevoerd. Behalve het KGA
kunnen daar nu ook de afgedankte elektrische
en elektronische apparaten (AEEA) overdekt
opgesteld worden. In totaal bezochten 194.767
burgers de 3 Brugse containerparken (198.155
in 2012). Wellicht veroorzaakte de sluiting van
Sint-Pieters, vanwege de al genoemde werken,
deze lichte daling. De beide andere parken kenden een stijging van het aantal bezoekers, in
Sint-Michiels tot 111.604.

Gladheidsbestrijding
Er werd nooit eerder zoveel gestrooid als tijdens
de winter 2012-2013: 2.027 ton zout tegenover
gemiddeld 535 ton in de 10 voorgaande winters.
Om voor de toekomst blijvend gewapend te zijn
tegen winterprikken, werden 2 zoutstrooiers
vervangen. Vanaf begin november werd een
bijkomende ronde voorzien voor het bestrooien
van fietspaden en dit voor het eerst met een pekelstrooier. Pekel kleeft meer en verspreidt zich
beter, waardoor gladheid zeer snel verdwijnt na
de behandeling. Bovendien vergt deze werkwijze minder zout.
Containerparken en zwerfvuil
In het containerpark van Sint-Pieters zorgden
enkele werken voor meer comfort. De verharding van de uitbreidingszone (385 m²) leverde

Twee nieuwe straatzuigmachines moesten vanaf het voorjaar helpen om de zwerfvuilproblematiek beter aan te pakken, in het bijzonder de
peukenoverlast. Kostprijs: 15.500 euro per stuk,
maar met gedeeltelijke OVAM-subsidies.

Jaarverslag 2013

105

HOOFDSTUK 9

Politie, Mobiliteit, Preventie,
Vergunningen, Brandweer

Lokale Politie
HET POLITIEHUIS IN GEBRUIK GENOMEN
In 2013 heeft ongeveer de helft van het politiepersoneel een nieuw onderdak gevonden in het Politiehuis in de Lodewijk Coiseaukaai 3. In het Politiehuis is een permanent onthaal en zijn de diensten
van de korpsleiding, personeel, logistiek, beleid,
verkeer, recherche, interventie, enz. gehuisvest.
Het nieuwe hoofdkwartier van de politie biedt een
opportuniteit om de dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Vooral het 24-uren
onthaal en de zorg voor arrestanten krijgt hierbij
grote aandacht. Het samenbrengen van meerdere
diensten onder één dak verhoogt de informele
contacten tussen de medewerkers en zal de samenwerking tussen diverse diensten verbeteren.
Bovendien zorgt het moderne complex voor uitstraling en wordt hierop ingespeeld met talrijke
rondleidingen, al dan niet gekaderd in opendeurdagen of openbedrijvendagen. Het totaalconcept is
een inspiratiebron voor andere bouwlustige politiekorpsen.

Permanent onthaal in
het nieuwe Politiehuis

gebiedsgebonden werking, met een politiezorg op
maat. Er wordt ook meer geïnvesteerd in de verkeerstaken van de politie. Het nieuwe organogram
staat in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017.

Het nieuwe arrestantencomplex in het Politiehuis

Op de valreep van 2013 verhuisde ook het politiedistrict Sint-Pieters naar de vrijgekomen en opgefriste lokalen in de Lodewijk Coiseaukaai 2. Dit
werd meteen de start voor een vernieuwde regiowerking.

REORGANISATIE BRUGSE POLITIE
Ook de organisatiestructuur van de Brugse politie
is in een nieuw jasje gestoken. De algemene leiding van het korps berust bij de korpschef waarbij
vanaf 2013 de benamingen van de 3 directies aangepast zijn naar de directie operaties, de directie
regiowerking, informatiebeheer en verkeer en de
directie beheer. De meest opvallende wijziging is
een schaalvergroting van de districten naar regio’s. Hiermee wil het korps meer investeren in de

Politiebeveiliging tijdens
de blijde intrede van
het koningspaar

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN
Ontwerp van een nieuw zonaal veiligheidsplan
In de dagelijkse werking is het Zonaal Veiligheidsplan 2009–2012 verlengd met één jaar tot en met
eind 2013. Terzelfdertijd is het nieuwe beleidsplan
voorbereid dat een looptijd zal hebben van 4 jaar, van
2014 tot 2017. De beleidsplanning is volledig afgestemd op de beleidsvisie van het stadsbestuur, van
het parket en van de politie zelf. Tijdens de zonale
veiligheidsraad van 21 oktober 2013 is het ontwerp
van het beleidsplan goedgekeurd door de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef
en de dirco (d.i. de vertegenwoordiger van de federale politie in het arrondissement). Na voorlegging
aan de gemeenteraad kan het Zonaal Veiligheids-
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merken van de fiets en een degelijk sluitgedrag is
en blijft de boodschap.

plan 2014-2017 worden geraadpleegd op de website
van de lokale politie. Naast het nieuwe organogram
en het herdefiniëren van de basisfuncties zijn de belangrijkste krachtlijnen voor de interne werking:
• regiowerking met nieuwe impulsen voor gebiedsgebonden werking
• communicatie, zowel intern als extern
• competentiebeheer en talentenbeheer

Minder positief is de evolutie van het aantal gauwdiefstallen in de stad. Nochtans spelen ook hier de
diverse partners hun rol. Vrijwel alle gauwdiefstallen worden gepleegd in het stadscentrum wanneer er veel volk aanwezig is. Regelmatig worden
daders van gauwdiefstallen opgepakt. Bezoekers
van Brugge worden aangespoord tot preventief
gedrag. Aan de winkeliers werd gevraagd om verdachte zaken onmiddellijk te melden aan de politie. Desondanks blijft het aantal gauwdiefstallen
hoog.

Voor de externe werking zijn de prioriteiten:
• drugs: bezit, gebruik en handel
• eigendomsdelicten: inbraken in gebouwen, fietsdiefstal, gauwdiefstal
• overlast: in het uitgaansleven, in parken en op
pleinen
• verkeer: snelheid, rijden onder invloed, GSM-gebruik, gordeldracht en gebruik kinderzitjes, parkeren, zwaar verkeer in de binnenstad en fietsverlichting.

Verkeersveiligheid
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is al vele
jaren een prioriteit. De bevolking geeft ook aan dat
verkeer een belangrijk item is. De aanpak focust
op overdreven snelheid en het rijden onder invloed
(alcohol en drugs). Met controles op strategische
plaatsen wil de politie het gedrag van de bestuurder in het verkeer beïnvloeden.

Verderzetting van het zonaal veiligheidsplan
2009-2012
Als gevolg van de verlenging van het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 bleven diverse werkgroepen
in 2013 actief werken rond de veiligheidsthema’s
fietsdiefstal, gauwdiefstal, woninginbraken, overlast in uitgangsbuurten en verkeer. Het uitvoeren
van de actieplannen leidde tot wisselende successen.

In 2013 werden de bemande snelheidscamera’s
891 uren ingezet, iets meer dan het vorige jaar. Tijdens die uren werden 269.088 voertuigen gecontroleerd. Ongeveer 3,2 % van de bestuurders reed
minstens 10 kilometer sneller dan toegelaten.
Dat is 0,4 % minder dan in 2012. De onbemande
camera’s, de zogenaamde flitspalen, controleerden 8.077.828 wagens. Bij deze controles reed
0,12 % bestuurders te snel. De cijfers in de tabel
hieronder tonen aan dat ook de preventieve waarschuwingsborden veel gebruikt worden, opvallend
meer nog dan voorgaande jaren.

Gauw- en fietsdiefstallen
De werkgroepen fietsdiefstal en gauwdiefstal
staan nog steeds onder coördinatie van de Preventiedienst. De samenwerking met publieke en
private partners toont haar meerwaarde.
De impact van het actieplan en de bijdrage van
de diverse partners (preventie, politie, NMBS,
Fietspunt, mobiliteit, enz.) beïnvloedt de evolutie
van het aantal fietsdiefstallen. Een constante daling is het resultaat. De stationsomgeving blijft
een hotspot gevolgd door de fietsstallingen in de
uitgangsbuurten. De belangrijkste partner in de
aanpak van fietsdiefstallen blijft de fietser zelf. Het

Om de verkeersonveiligheid door het rijden onder
invloed beheersbaar te maken is met het Zonaal
Veiligheidsplan de wens geuit om ook hier de pakkans te verhogen. Zoals vorige jaren is intens meegewerkt aan de BOB-campagne. Over het hele jaar
werden 7.179 ademtesten afgenomen.

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

fietsdiefstal

Barometer

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.099

1.163

1.481

1.524

1.459

1.382

1.406

1.184

1.067

962

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

zakkenrollerij
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Barometer

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

580

782

725

994

755

872

863

1.032

1.147

1.003

databank met metingen - politie Brugge
2004
aantal uren bemande camera

414

aantal uren onbemande camera 9.619
aantal uren
waarschuwingsborden

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

435

540

706

975

925

849

874

875

891

23.517

27.310

39.731

36.209

35.497

40.183

33.503

21.092

27.696

995

2.071

5.894

7.679

6.196

11.202

12.059

10.932

15.429

222

databank met metingen - politie Brugge

aantal afgenomen ademtests

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.940

2.144

3.450

4.992

6.063

8.292

6.374

7.179

127

343

221

116

aantal afgenomen drugstests
(checklist)

Nog steeds wordt iedere bestuurder die bij een
verkeersongeval betrokken is, onderworpen aan
een alcoholtest.
Maar wat is nu het effect van de politieactiviteiten op het rijden onder invloed? Diverse factoren
spelen mee, zoals de plaats, het tijdstip, de periode van de controles en/of de selectie om de bestuurder al dan niet te laten blazen. Als mogelijke
indicator van het gedrag is een positieve evolutie
geregistreerd bij de verkeersongevallen. In 2005
was er bij 33 % van de ongevallen alcohol in het
spel. Dit percentage is geleidelijk aan gedaald tot
9 % in 2012 en 10 % in 2013. Mogelijk is hier een
kritieke grens bereikt, hoewel de pakkans nog een
stuk hoger kan en dit nog een invloed zou moeten
hebben op de hierboven vermelde percentages.
In 2010 startten de eerste controles op druggebruik in het verkeer met behulp van de speekseltest. Sporadisch worden deze controles in de
politiezone toegepast. Het politiepersoneel leert
op die manier hoe deze vrij ingewikkelde drugscontrole moet uitgevoerd worden. In 2013 zijn 116
bestuurders onderworpen aan een drugstest. Van
die bestuurders testte 2,1 % positief.
Overlast in uitgangsbuurten
Bij de prioriteit overlast in uitgangsbuurten wordt
door een mix van maatregelen gezocht naar on-

dersteuning voor een aangenaam klimaat in het
uitgangsleven. Deze bestaat uit extra politioneel
toezicht, overleg met de horeca via de horecacoach
en organisatoren van evenementen, camerabewaking, een strenge aanpak van geweldenaars door
goede afspraken met het parket, het voorzien van
de nodige (plas)infrastructuur enz.
Een groot aandeel van de politiecapaciteit gaat
naar de wekelijkse inzet van overlastpatrouilles
aangevuld met spotters. Vooral de camera’s blijken een nuttig instrument om de situaties op de
voet te volgen en politioneel gepast te reageren.
Het fel gecontesteerde alcoholconsumptieverbod
is ondertussen opgeschort. Een combitaks vond
wel ingang. Het is noodzakelijk om te blijven zoeken naar maatregelen die een reactie zijn op nieuwe situaties of vormen van overlast. Het overdreven alcoholgebruik leidt nog te veel tot excessen.
De uitgaans- en drankcultuur bij jongeren baart
enige zorg. Brugge werd in 2013 nog geconfronteerd met de verdrinking van twee jongeren na een
nachtje stappen.
De tabel met de evolutie van de overlastfenomenen hieronder toont dat de inspanningen lonen.
Het gebruik van drugs verdient bijkomende aandacht.

ISLP
overlast bij nacht (tussen 19.00 en 7.00 uur)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

vechtpartijen

267

299

303

332

326

273

309

281

267

wildplassen

140

100

107

85

100

71

131

131

63

opzettelijke beschadigingen

828

889

863

847

827

828

842

806

684

nachtlawaai

55

71

59

50

78

51

44

46

34

openbare dronkenschap

368

435

440

456

486

428

550

490

404

verdovende middelen

79

87

119

119

112

125

172

99

146
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Woninginbraken
Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)
woninginbraken

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

407

392

390

352

256

329

361

326

443

414

Als laatste prioriteit zijn woninginbraken opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan. Het aantal
woninginbraken nam recent opnieuw toe. In 2012
werd met 443 inbraken en pogingen tot inbraak
een piek bereikt. In 2013 lag het aantal net iets lager met 414 geregistreerde feiten.

Het doel van het Bin-Z bestaat erin:
• het onveiligheidsgevoel in de sector te verhogen
• de sociale controle te bevorderen
• preventieve tips te verspreiden
• de collegialiteit in de sector te verhogen.

De aanpak is in de laatste jaren weinig veranderd
maar hier en daar wat bijgestuurd. Woninginbraken is al een prioriteit sinds 2002. De politionele en
preventieve aanpak bestaat uit een goede opname
van de sporen, verhoogde toezichtsacties, doorgedreven onderzoek en samenwerking met het labo
van de federale politie en naburige politiezones,
slachtofferbejegening en het aanbieden van technopreventief advies. Bijkomend wordt gezocht
naar het nog nauwer betrekken van de bevolking
en het verbeteren van de knowhow bij de vaststellers, o.a. door interne opleidingen.

De politie verzorgt de berichtgeving aan de aangesloten BIN-Z leden via een combinatie van
SMS en e-mail. Van de aangesloten BIN-Z leden wordt een alerte houding verwacht waarbij
verdachte situaties en omstandigheden aan de
politie gesignaleerd worden voor een opname in
het netwerk. Bij de opstart van het Bin-Z telde
het netwerk al ruim 70 leden.

Ondanks de toename van het aantal feiten wordt
Brugge, in vergelijking tot andere steden, nog redelijk gespaard van woninginbraken.

OPRICHTING VAN BIN-Z
LOGIESVERSTREKKERS BRUGGE
Bin-Z staat voor BuurtInformatieNetwerk voor
Zelfstandigen en is een concrete en geformaliseerde samenwerkingvorm tussen politie en
logiesverstrekkers van Brugge (Hotels, B&B’s
en aanbieders van gastenkamers). Het BIN-Z
logiesverstrekkers Brugge is opgestart op 1 december 2013.
Het netwerk voorziet in een wederzijdse communicatie tussen politie en logiesverstrekkers van
informatie die relevant is voor de veiligheid in de
sector. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de
aanwezigheid van tafelschuimers, wanbetalers…
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HRM EN COMPETENTIEMANAGEMENT
Effectief managen van medewerkers, afgestemd
op de noden van de organisatie, is de sleutel tot
het succes van de organisatie. In 2013 werden
de hoofdlijnen uitgezet voor competentiebeheer
en talentenmanagement.
Bij de instroom van medewerkers werd de
nadruk gelegd op het opvullen van de personeelstekorten door het werken met beroepenvoorlichters. Opnieuw is een infomoment georganiseerd om de Brugse politiewerking in de
schijnwerpers te zetten en op die manier kandidaat-politiemensen aan te trekken. Net als in
2012 werd dit een succes. In 2013 is een volledig
concept uitgewerkt over de doorstroom en uitstroom van personeelsleden voor strategisch
loopbaanbeheer en een exit beleid.

De Politie komt langs op Roefeldag

Verkeersdienst
PREVENTIEVE EN REPRESSIEVE ACTIES
INZAKE SNELHEID EN ALCOHOL
Eén van de prioriteiten in het beleid van de lokale politie is waken over de verkeersveiligheid. Om die reden worden dan ook bijzondere
inspanningen geleverd om zowel inzake snelheid maar ook inzake alcohol de controles op te
drijven. Het is immers een publiek geheim dat
alcohol en snelheid de twee grootste oorzaken
zijn van verkeersongevallen.
De lokale politie beschikt over twee voertuigen
met multanova en een bijkomende snelheidsradar op statief. Deze investering leidde ertoe dat
het aantal snelheidscontroles gevoelig is toegenomen. Bij snelheidscontroles gaat bijzondere
aandacht naar de schoolroutes en uiteraard
ook naar de wegen met een concentratie aan
school- en werkverkeer. Ook tijdens de weekends worden de nodige controles uitgevoerd.
Deze controles zorgen voor een daling van het
aantal snelheidsovertredingen.
Op preventief gebied wordt verder ingezet. Ieder
politiedistrict plaatst op regelmatige basis het
snelheidsindicatiebord. Dit bord geeft de gevoerde snelheden weer van de voorbijrijdende
voertuigen en registreert de snelheden. Aan de
hand van de resultaten van deze metingen wordt
dan bepaald welke sites er speciaal moeten worden aangepakt op repressief gebied. De inzet van
een snelheidsindicatiebord heeft een positieve
invloed op het rijgedrag van veel bestuurders.

Heel wat kruispunten zijn voorzien van onbemande camera’s. Sedert het in werking treden
van deze camera’s is er een gevoelige daling van
het aantal verkeersongevallen op deze kruispunten. Het plaatsen van dergelijke camera’s
draagt bij tot de verhoging van de verkeersveiligheid.
Alcoholcontroles zijn eveneens een prioriteit in
het politiebeleid. Alle politiedistricten van de
zone Brugge voerden in 2013 op regelmatige
basis alcoholcontroles uit. Het spreekt voor zich
dat de zone Brugge eveneens zijn medewerking
verleende aan de alcoholcontroles in het kader
van de BOB-campagne. Daarnaast wordt ook
steeds deelgenomen aan alle initiatieven uitgaande van het BIVV (Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid), zoals bijvoorbeeld de verkeersveilige nacht of verkeersveilige dag. Het is
zeker de bedoeling om ook in de toekomst verder in die zin initiatieven te ontplooien.

SCHOOLGAANDE JEUGD EN VERKEER
Het is van uitzonderlijk belang dat voor deze categorie van weggebruikers bijzondere inspanningen worden geleverd, aangezien zij in het
verkeer het meest kwetsbaar zijn. Niet alleen
zijn zij nog onervaren in het verkeer, maar zij
vormen ook een groep die zich het meest verplaatst tijdens de drukke spitsuren en vaak in
barre weersomstandigheden. Het is dan ook
noodzakelijk dat deze jongeren gewezen wor-
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den op de gevaren op de weg, maar vooral de
uitdrukking “ZIEN EN GEZIEN WORDEN” hen
wordt ingeprent.
Op preventief gebied zijn al heel wat initiatieven
in het verleden gestart, die maximaal worden
verdergezet. In de scholen biedt de Verkeersdienst al jaren ondersteuning bij het geven van
verkeerslessen. De jongeren worden vertrouwd
gemaakt met de gevaren die de “dode hoek” bij
vrachtwagens veroorzaakt. Preventieve fietscontroles worden verder uitgevoerd. Aan alle
scholen staan octopuspalen en zijn er in veel
gevallen structurele maatregelen genomen om
de aanwezigheid van de school te accentueren.
Alle scholen bevinden zich inmiddels in een
zone 30. Dit geldt ook voor de gewestwegen
rond de scholen.
De uitvoering van de schoolvervoerplannen, die
in 2003 zijn opgestart, kreeg een vervolg. Ook
in de toekomst zal op dezelfde basis verder gewerkt worden. Een schoolvervoerplan houdt in
dat de school een planning maakt en van de jongeren een positief verplaatsingsgedrag vraagt.
Ook stimuleert een schoolvervoerplan rond de
school een veilige omgeving waarbij niet alleen
de leerkrachten een inspanning moeten leveren maar ook de ouders. De scholen brengen
de ruime schoolomgeving in kaart en wijzen op
de eventueel gevaarlijke situaties. Wanneer het
schoolvervoersplan goedgekeurd wordt, bekijkt
de Wegendienst samen met de Mobiliteitscel en
de politie wat er structureel kan gedaan worden
om de verkeersveiligheid te verhogen.
De lokale politie blijft verder investeren in de
opleiding van gemachtigde opzichters. De opgeleide personen krijgen uit handen van de burgemeester een diploma, waardoor zij vanaf dat
ogenblik gemachtigd zijn om kinderen of personen in groep te begeleiden bij het oversteken
van de rijbaan. Vroeger zag men in het straatbeeld de politie (meestal de wijkinspecteur) ter
hoogte van de schoolpoort het verkeer tegenhouden om de leerlingen de rijbaan te laten
oversteken.
Dankzij de positieve medewerking van de scholen, ouderraad en ouders kan deze taak door
een gemachtigde opzichter overgenomen worden. Dit betekent echter niet dat de politie zich
niet meer inzet ter hoogte van de scholen, integendeel! Doordat de politie nu niet meer op één
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plaats “vast staat” kan zij zich meer inzetten in
de ruime schoolomgeving. Uit talrijke observaties is immers gebleken dat er zich in de ruime
omgeving tal van zware overtredingen voordeden die door de agent spijtig genoeg niet konden worden vastgesteld, omdat hij zich moest
ophouden ter hoogte van de schoolpoort. Nu
kan perfect opgetreden worden tegen voertuigen die bijvoorbeeld op de voet- en fietspaden
geparkeerd worden, tegen fietsers die op het
voetpad rijden of een fiets die niet in orde is.
Er wordt al jaren gepredikt dat de verkeersveiligheid gezamenlijk moet aangepakt worden en
dat dit in eerste instantie een taak is van het beleid en de politie, maar evenzeer van de scholen
en de ouders. Het is dan ook bijzonder aangenaam dat op zo veel steun en enthousiasme van
buitenstaanders kan worden gerekend. Het is
pas als alle actoren zich daadwerkelijk inzetten
voor het waarborgen van de verkeersveiligheid
dat er op termijn positieve en mooie resultaten
bereikt kunnen worden.
Het is niet altijd leuk om vast te stellen dat, ondanks alle inspanningen op het gebied van preventie, sommige jongeren de verkeersveiligheid
aan hun laars lappen. Om hun verkeersveiligheid te waarborgen zijn er dan ook repressieve
controles voorzien. Ieder politiedistrict doet op
regelmatige basis controles op de fietsverlichting. Vooral tijdens de donkere winterdagen
worden controles uitgevoerd, omdat het op deze
dagen van bijzonder belang is dat andere weggebruikers de fietsers goed opmerken. Wanneer vastgesteld wordt dat de fiets niet in orde
is, krijgen de jongeren “een alternatieve straf”.
Zij worden dan op woensdagnamiddag of zaterdagmorgen uitgenodigd om een verkeersklas
te volgen. Deze verkeerslessen vinden plaats
in het politiecommissariaat en worden gegeven
door een preventiemedewerker en een hoofdinspecteur van politie. In deze lessen worden de
elementaire basisregels van de wegcode bijgebracht en worden heel wat tips gegeven over
verkeerspreventie. Na het volgen van de verkeersklas moeten de jongeren een klein “examen” afleggen. Uit evaluatieverslagen blijkt
duidelijk dat de jongeren bewust zijn gemaakt
van de noodzaak om zich aan de “regels” te
houden. Ook worden zij bewust gemaakt van de
gevaren die zij dagelijks kunnen ondervinden in
het alsmaar drukker wordende verkeer.

Mobiliteit
De Verkeersdienst levert ook in sterke mate zijn
bijdrage bij de ontwerpen van plannen inzake
heraanleg van wegen, het invoeren van zone30 in woongebieden en andere dossiers die een
invloed kunnen hebben op het verkeersverloop
en de verkeersveiligheid. Steeds worden de adviezen geïnspireerd op het verhogen van de verkeersveiligheid.
Ook bij de uitvoering van openbare werken wordt
de evolutie op de voet gevolgd. Dit gebeurt door
de gespecialiseerde dienst “Verkeersbelemmeringen”. Steeds is het de bedoeling om de
veiligheid, vooral van de zwakke weggebruikers,
maximaal te garanderen. Heel wat wegwerkzaamheden die aan de gang zijn of voorzien zijn
voor de toekomst hebben tot doel het comfort
van de weggebruiker te verbeteren of de verkeersveiligheid te verhogen.
Langs de Koning Albert I–laan wordt een dubbel richtingsfietspad gerealiseerd tussen het
Concertgebouw en de Oostmeers. Dankzij deze
realisatie ontstaat er een veilige fietsverbinding
tussen ’t Zand en het Stationsplein.
De werken op de N31 met de Chartreuseweg
vorderen gestaag. Eens afgerond zal op de N31
nog enkel het kruispunt met de Bevrijdingslaan
blijven bestaan. Binnenkort wordt gestart met
de volledige heraanleg van dit kruispunt.
De werken in het kader van de volledige herinrichting van de stationsomgeving - kant SintMichiels - zijn volop aan de gang. Ook hier staat
de veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal. Men zal er beschikken over ruime, vrijliggende fiets- en voetpaden.

BEWONERSVIGNETTEN
De Mobiliteitscel leverde voor de bewoners van
Brugge 6.551 bewonersvignetten af, waarvan
4.666 blauwe vignetten voor “zone 1 Centrum”,
433 rode vignetten voor “zone 2 West-Brugge” en
868 gele vignetten voor “zone 3 Binnenstad”. In
“zone 4 AZ Sint-Lucas” werden 51 witte vignetten
afgeleverd. In de nieuwe “zone 5 rand west” werden er 533 groene vignetten afgeleverd.
Ook dit jaar konden de bewoners gebruik maken van het e-loket. De toepassing werd wegens
succes zelfs uitgebreid. In de periode tot 31 december 2013 werden in totaal 1.370 bewonersvignetten (waarvan 96 betalend) afgeleverd via het
e-loket: voor “zone 1 Centrum” 961 blauwe bewonersvignetten (waarvan 74 betalend), voor “zone 2
West-Brugge” 94 rode bewonersvignetten (waarvan 8 betalend), voor “zone 3 Binnenstad” 132
gele bewonersvignetten (waarvan 14 betalend),
voor “zone 4 AZ Sint-Lucas” 29 witte bewonersvignetten en voor “zone 5 rand west” 154 groene
bewonersvignetten.

OPENBAAR VERVOER
De Lijn vervoerde in 2013 op de bussen van het
Brugse stadsnet maar liefst 11.311.821 reizigers, een lichte daling van 0,01 % in vergelijking met 2012. De belbus Zeebrugge vervoerde
15.580 personen, een stijging van 5,05 %. Tal van
bewoners in Brugse wijken die bediend worden
door bussen van De Lijn kregen een gratis probeerticket voor een gratis busreis – heen en terug - vanaf een halte in hun wijk.

SCHOOLVERVOERPLANNEN
In 2013 maken Vrije Basisschool Roezemoes en
de Basisschool Sint-Lodewijkscollege uit Christus-Koning gebruik van de mogelijkheid om een
schoolvervoerplan op te stellen. Ook het SASK
Humaniora en MPI De Kaproenen schreven in
voor het opstellen van een schoolvervoerplan.
Via de opgesomde knelpunten wordt onderzocht hoe de Stad door een aantal infrastructurele oplossingen de schoolomgevingen veiliger
kan maken. Inmiddels deden in totaal 43 Brugse scholen een beroep op deze service.
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BRUGGE BEREIKBAAR
De “Minder Hinder”-website Bruggebereikbaar.
be bleef de belangrijkste bron van informatie over
wegwerkzaamheden en de daaraan gekoppelde
verkeershinder op Brugs grondgebied. Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 telde de
website 47.500 bezoekers, waarvan 33.637 unieke
bezoekers. In totaal waren er 118.688 bezoekers.
Dit betekent dat iedere bezoeker gemiddeld 2,50
pagina’s bekijkt tijdens een bezoek aan de website.
Sinds vorig jaar worden ook alle evenementen met
impact op het verkeersverloop uitgebreid vermeld
op de website onder het luik ‘evenementen’. Ten
laatste één week voor het evenement staat alle
informatie erop over de hinder veroorzaakt door
het evenement.

KROENKEL DOOR AUTOLOZE ZONDAG

’t Schoon Vertier opent ‘Kroenkel
door Autoloze Zondag’
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Op 15 september 2013 namen ongeveer 50.000
bezoekers deel aan de 6de editie van ‘Kroenkel
door Autoloze Zondag’. Nieuw dit jaar was de koppeling aan het fiets- en wandelevenement ‘Kroenkelen’. In 2013 konden Autoloze Zondag en Kroenkelen met elkaar gecombineerd worden. Hiervoor
werd een nieuwe naam met bijhorend nieuw
campagnebeeld ontworpen. Dankzij de inzet van
vele stadsdiensten en privé-initiatieven was dit opnieuw een topdag voor Brugge.
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Het evenement werd op de Markt geopend in aanwezigheid van de burgemeester en de schepen
voor Mobiliteit. ’t Schoon Vertier zorgde er voor
een vrolijke dans op cabaretmuziek. Op de ‘Mobimarkt’ kon een testrit gemaakt worden op een
elektrische bakfiets en kon iedereen die daar zin
in had z’n behendigheid uittesten op het hindernissenparcours van de Fietsersbond. Daarnaast
zijn er ook fietsen gelabeld tegen diefstal. De
kennis van het verkeer kon getest worden met de
Verkeersquiz van de Preventiedienst van de lokale
politie. Wie over een grote indrukwekkende snor
beschikte, kon deelnemen aan de verkiezing ‘Snor
van het jaar’. De Snorrenclub zorgde voor muziek
op de Brugse Mosselfeesten.
De wandelroutes van Kroenkelen zijn hertekend,
zodat wandelaars eerst in het autovrije stadscentrum passeren langsheen de animatie en pas
daarna het stadscentrum verlaten om het Brugse
Ommeland verder te verkennen. Uit verkeersveiligheid gingen de fietstochten van Kroenkelen
meteen richting Brugse Ommeland. De start en
de finish van Kroenkelen vond dit jaar in de Beurshalle plaats. Op ’t Zand kon men terecht voor een
namiddagvullend podiumprogramma vol muziek.
De dag werd feestelijk afgesloten met een optreden van Gers Pardoel.
Onder leiding van de gediplomeerde gidsen van
Natuurpunt kon er deelgenomen worden aan de
natuurwandelingen dankzij de stedelijke Groendienst in het kader van natuurbeheer. Musea
Brugge noteerde meer dan het dubbel aantal bezoekers dan op een gewone zondag.
Wie houdt van vintage en recyclage, kon zijn
gading vinden in het Koningin Astridpark. Oude

kleren konden geruild worden op de Swishing
Beurs, georganiseerd door de dienst Leefmilieu. De kinderen konden zich op het springkasteel uitleven.
Op het Walplein werd zoals elk jaar een gezellige kunstenmarkt georganiseerd met jazzoptredens. Op het Jan van Eyckplein werd voor
het eerst een gelijkaardig initiatief met kunst in
combinatie met jazzmuziek uitgewerkt door de
bewoners zelf.
Zoals elk jaar konden vele kijklustigen genieten
van internationaal straattheater in het Arensthof
en op het binnenplein van het Gruuthuse, geprogrammeerd door Brugge Plus vzw. En wie de
voetjes wilde laten dansen, kon terecht op het
Guido Gezelleplein voor salsa of op het Simon
Stevinplein voor tangolessen of een milonga.

BRUGGE FIETSSTAD
Voor de bewoners van de binnenstad werden in
de Violierstraat 7 dubbele fietskluizen geplaatst,
zodat zij hun fietsen niet meer in hun gang of voor
hun voordeur moeten parkeren. Het totale aantal
fietskluizen in de binnenstad komt hierdoor op
107. In 2013 werd ook beslist om dit succesvolle
concept uit te breiden naar de deelgemeentes. In
2014 zullen de eerste fietstrommels in het straatbeeld verschijnen.

7 nieuwe dubbele fietskluizen in de Violierstraat

Preventiedienst
PREVENTIE EN INTEGRALE VEILIGHEID
Ook in 2013 werd verder uitvoering gegeven aan
het veiligheids- en preventieplan. Hieronder vindt
u de belangrijkste realisaties per project.

Skaters in actie op de Burg

POSITIEF UITGAAN
In 2013 ging er veel aandacht naar vorming en
informatie voor uitbaters: een herneming van de
vorming ‘agressie in de zaak’ en een gloednieuwe
opleiding ‘drugs in het uitgaansleven’ konden op
heel wat belangstelling rekenen. Daarnaast werd
de ‘horecabrochure’ gepubliceerd: een gids met
alle opstartmodaliteiten, regels, vergunningen en
praktische tips bij het starten en succesvol uitbaten van een horecazaak. Het uitgaanspubliek
werd gesensibiliseerd rond twee thema’s, namelijk nuchter sturen en een nette uitgaansbuurt.
Daarop aansluitend is ook een beroep gedaan
op de verantwoordelijkheid van uitbaters van
nachtwinkels en snackbars om de omgeving van
hun zaak net te houden. Er was ook regelmatig
overleg met de uitbaters van de uitgaansbuurten
’t Zand/Stationsplein en de Kuipersstraat om tal
van aandachtspunten aan te kaarten. Daarnaast
was er ook het punctueel overleg en waren er bezoeken van de horecacoach om de vinger aan de
pols van het uitgaansleven te houden. De horecacoach stond tenslotte ook in voor bemiddeling en
advies bij vragen en klachten over het uitgaansleven. 2013 was het laatste jaar van het labelproject
+café. Er is hard gewerkt aan een vervolgproject:
vanaf 2014 start onder de noemer PUB (Positief
uitgaan in Brugge) een vernieuwde samenwerkingsformule rond preventie van uitgaansoverlast
in samenwerking met cafés.

REIN OPENBAAR DOMEIN
In 2013 was er aandacht voor de fenomenen graffiti, wildplakken, wildplassen, hondenpoep, zwerfvuil en een goed onderhouden stoep (onkruid,
sneeuw). De grootste tijds- en personeelsinvestering gaat nog steeds naar het kosteloos, snel
en efficiënt verwijderen van nieuw aangebrachte
graffiti, stickers en verkeerd aangeplakte affiches.
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Onkruid wordt aangepakt door de mensen via
een sensibiliserende kaart vriendelijk uit te nodigen hun stoep en greppel proper te houden.
Extra aandacht was er dit jaar voor het ruimen
van sneeuw en ijzel bij mensen van + 75 jaar die
minder mobiel zijn en die daarvoor geen beroep
kunnen doen op familie, buren, vrienden en/of
kennissen. Aansluitend op de problematiek van
‘wildplassen’ is een stuurgroep ‘publiek sanitair’ opgestart om het publiek sanitair op lange
termijn infrastructureel te verbeteren.

JEUGDPREVENTIE
Het jeugdpreventiewerk probeert vermeende
‘overlast’ door jongeren preventief te kanaliseren.
Via regelmatig bezoek en contact werd geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken.
Wekelijks zijn niet-problematische pleintjes, parken en hangplaatsen bezocht met het oog op het
voorkomen van overlast. Tijdens deze bezoeken
zijn zowel jongeren als buurtbewoners aangesproken.

Sint-Jozef en Koolkerke; Sint-Andries, Sint-Kruis
en Assebroek; Sint-Michiels, Sint-Pieters, Lissewege en Zeebrugge. De regiowerking bevorderde
de integrale werking naar zowel inwoners als het
netwerk rondom de jongeren.
In 2013 is ook verder werk gemaakt van de aanbeveling uit het rapport ‘Brugge(n) voor jongeren: maatschappelijk kwetsbare jongeren in
Brugge?’. Het project buurtsport en het jeugdpreventiewerk is uitgebreid en er is een coördinator ‘Brugge(n) voor jongeren’ aangeworven via
CAW Noord-West-Vlaanderen.

BUURTWERK SINT-PIETERS
Het buurtcentrum in de Dijk is het voorbije jaar
verder blijven groeien met als resultaat een groter en meer gedifferentieerd aanbod. Uitgangspunt is hierbij participatie van wijkbewoners, in
de zin van ‘deelnemen aan’ én ‘aandeel hebben
in’ projecten.
‘In huis’ is er in samenwerking met het OCMW,

Breiclub Sint-Pieters
Via een informele babbel wordt kennis gemaakt
met de gebruikers van de openbare ruimte en gepeild naar de sfeer op het plein, het parkje of de
hangplaats. Aan de hand van activiteiten die inspelen op de leefwereld en interesses van de jongeren
wordt een vertrouwensrelatie met de jongeren uit
de buurt opgebouwd. De 3 jeugdpreventiewerkers
werken regiogericht in volgende regio’s: Centrum,
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Vanaf september 2013
Iedereen welkom!

Nieuw in 2013: de breiclub Sint-Pieters

vormingspartners en buurtbewoners een ruime
waaier aan vrije tijd en vorming ontwikkeld. Elke
dag valt er wel iets te beleven in het buurtcentrum De Dijk: Tai Chi, computerles, kaartnamiddag, breiclub, kantklossen, tekenclub, bloemschikken, step, BBB, enz.
Het opvoedingsondersteuningsproject babbelmama’s en -papa’s werd uitgediept en aangevuld
met “Kiekendoe”, educatieve activiteiten voor
kinderen op woensdagnamiddag.
In samenwerking met diverse partners zoals Erfgoedcel, Vorming Plus en het lokale Davidsfonds
is opnieuw deelgenomen aan de Erfgoeddag.
De Volkstuinen Sint-Pieters boden 24 gezinnen
groenten aan en werd uitgebreid.
Het buurtwerk ondersteunde ook de particuliere
buurtwerkingen ’t Meulentje en De Wissel alsook
het feestcomité. Dit resulteerde onder andere in
een geslaagde Maand van de Netheid (180 deelnemers), de bebloemingsactie, de paaseierenraap, Wijk-up, enz. Tijdens het kermisgebeuren
was er vanuit het buurtwerk een ‘speelstraat de
luxe’, een ‘place du tertre’ en een kledijruilbeurs
(in samenwerking met Vorming Plus).
Het buurtwerk Sint-Pieters stond in voor de ondersteuning van het verkeersoverlegplatform,
peters en meters, het bewonersplatform Duivekete, de badmintonclub Senna, enz.
Het sociaal artistiek project van het buurtwerk,
de straatfanfare Murga Bruga, is verder uitgebouwd en gaf tijdens de zomer een viertal optredens.
De buurtkrant blijft het communicatiekanaal bij
uitstek en wordt gesmaakt in de buurt.

Stoasie”, het verkooppunt van de wereldwinkel
tijdens de Week van de Fairtrade en de soepactie “ik kook van woede” tijdens de Week van de
Smaak.
De formule van Wijk up, het buurtfeest voor
Zeebrugge is aangepast naar een kleinschaliger feest. Dit concept werd duidelijk gesmaakt
door de aanwezigen. De buurtkrant is en blijft
zeer waardevol naar verspreiding van informatie.
Vanuit het buurtcentrum wordt ook een vinger
aan de pols gehouden inzake grootscheepse
projecten in en rond Zeebrugge. Het project
Stevin van Elia en “Zeebrugge Open” worden
van dichtbij opgevolgd. De buurtwerker was
nauw betrokken bij de gerichte communicatie in
Zeebrugge naar aanleiding van de realisatie van
het nieuwe rangeerstation.

De straatfanfare Murga Bruga,
het sociaal artistiek project van
het buurtwerk Sint-Pieters

Het succesvol breiproject
‘Stassy, de slange van de
Stoasie’ in Zeebrugge.

BUURTWERK ZEEBRUGGE
Binnen het buurtcentrum d’oude Stoasie kan er
door de samenwerking tussen de Stad en het
OCMW een ruim gamma activiteiten worden
aangeboden. Er is een aanbod van ontspanning,
recreatie, informatie, vorming, sociale actie en
dienstverlening.
Het aantal deelnames aan het activiteitenaanbod groeide. Opvallend was ook het stijgend
aantal contacten wat betreft de dienstverlening.
Het aantal gebruikers van de maaltijden bleef
constant.
Er werd een nieuw systeem voor opladingen van
elektriciteit- en gasbudgetmeters voorzien. De
verkoop van (individuele) vuilniszakken nam toe.
Nieuwe initiatieven in 2013 waren onder andere het breiproject “Stassy, de slange van de
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BUURTWERK SINT-JOZEF
2013 was voor het buurtwerk van Sint-Jozef een
overgangsjaar. In Sint-Jozef is, in het nieuwe
buurtcentrum De Garve, de samenwerking met
het dienstencentrum verder uitgewerkt. Vanuit deze nieuwe, grotere uitvalsbasis stond de
buurtwerker onder meer in voor wekelijkse permanenties, permanente informatieverstrekking,
de voorbereiding en opvolging van het aanbod
van het dienstencentrum en van het buurthuis.
Concreet betekende dit het opvolgen van de wekelijkse verenigingen van het buurthuis: aquarel,
country- en linedance, buikdans, salsa en de
reguliere buurtcomputercursussen in samenwerking met Open School. Ook het maandelijkse
aanbod van het dienstencentrum werd opgevolgd
of mee gestalte gegeven.
Verder bleef de buurtwerker instaan voor de signalering van leefbaarheidsproblemen in de wijk,
dit in samenwerking met collega stadsdiensten.
Er is onder andere een behoeftepeiling uitgevoerd naar de nood aan volkstuinen.
Wijkup 2013 betekende voor de plaatselijke
buurtraad een eerste oefening naar meer zelfstandig werk. Deze evolutie wordt in 2014 vervolgd.
Verder vonden heel wat ontmoetings- en leefbaarheidsbevorderende activiteiten plaats. Zo
waren er de lentedrink, de opstart van een buurtcompostproject, de jaarlijkse kerstuitstap en een
kersthappening in De Garve, de Week van de

Smaak, diverse kook-, kleur- en stijlworkshops
alsook andere workshops of infosessies die voornamelijk kaderden in algemene gezondheidsthema’s.

DRUGPREVENTIEBELEID
In 2013 is een nieuwe omgevingsanalyse opgemaakt comform de lokale veiligheidsdiagnose,
aangevuld met kwalitatieve gegevens uit de monitor 2013 (bevraging van 27 sleutelfiguren). Op
basis van deze analyse is een nieuw “Beleidsplan
alcohol en andere drugs” ontwikkeld voor de periode van 2014-2017.
Doordat 2013 fungeerde als overgangsjaar, zijn
voornamelijk een aantal acties uit 2012 herhaald
of verdergezet. Voor de sector onderwijs is opnieuw een modulair vormingsaanbod georganiseerd. Het onderwijzend personeel kon 3 keer
deelnemen aan een woensdagmiddagvorming,
waarbij ze informatie kregen over drugs, didactisch materiaal en hoe omgaan met gebruikers
of vermoedelijke gebruikers van drugs. Ditzelfde
programma werd ook gegeven tijdens een pedagogische studiedag aan de opvoeders van een
secundaire school. Op vraag van de sector was
er een infoavond over de invloed van cannabis op
de hersenen.
De leerlingen van de derde graad secundair
onderwijs werden getrakteerd op het educatief
theater ‘Trip’. Vanaf de tweede graad konden de
scholen met hun leerlingen intekenen op het
touwenparcours van De Sleutel. Voor de leerlingen van de eerste graad die meededen aan de
Wedstrijd Rookvrije klassen van het Logo Brugge-Oostende, bood de stad een extra beloning in
de vorm van een bon voor de klas of een klasuitstap.
Voor de sector bijzondere jeugdzorg (BJZ) werd
de vorming “Hoe omgaan met druggebruik” twee
keer georganiseerd. Ook werkte de Werkgroep
BJZ Drugs twee lunchdebatten uit. Het ene debat gaf informatie over urinetesten en het andere
debat besloeg de stelling “Peer-to-peer support,
onze jongeren zijn daarvoor te zwak?!”.

Thaïse kookworkshop in de winkel Raan Asia tijdens de
Week van de Smaak
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In samenwerking met MPI Spermalie, testte de
Preventiedienst een nieuw preventiespel uit. Tien
jeugdwerkinitiatieven kregen een golden label
binnen het ‘JEP project’, omdat ze konden aantonen dat ze een drugbeleid gemaakt én geïmplementeerd hadden in hun eigen organisatie.

Tijdens diverse jongerenevenementen (School’s
out, Dag van de Jeugdbeweging, Tentation Festival, Elements festival, enz.) zijn sensibiliseringsacties georganiseerd in samenwerking met het
Jeugd Adviescentrum (JAC), de lokale politie en
de provincie West-Vlaanderen. Ook de BOB-campagne werd tijdens de winter- en zomerperiode
op straat aangetroffen in de uitgaansbuurten.
Er waren nog veel meer acties in 2013, zoals
de coaching van 4 organisaties bij de opmaak
van een eigen drugbeleid. Ook het voorbereidende werk om in 2014 te kunnen starten met
een nieuw vroeginterventieprogramma voor beginnend-problematisch gebruikers vond plaats
in 2013 in samenwerking met het Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-WestVlaanderen. Dit hield vooral een studiemoment
en teambezoeken in, om de doorverwijzers op
de hoogte te brengen van het aanbod en hen
wegwijs te maken in het concept “Vroeginterventie.” Ook het cleanproject waarbij de Sleutel
samenwerkt met het parket bij de begeleiding
van drugdelinquenten, was een succes. Het JAC
Brugge is verantwoordelijk voor een nieuwe lading jeugdadviseurs.

FIETSENPROJECT
De aangehouden inspanningen rond fietsdiefstalpreventie lijken hun vruchten af te werpen.
Het aantal fietsdiefstallen is in 2013 verder blijven dalen en heeft een record bereikt. Er waren
net iets meer dan 900 fietsdiefstallen. Dat is het
laagst aantal geregistreerde fietsdiefstallen in
meer dan 10 jaar. In totaal werd een absoluut
recordaantal fietsen gemerkt: maar liefst 4.265
fietsen kregen een uniek nummer. Van de kalender “Fietsdiefstal ontbloot. Kijken mag, aankomen niet.’, een nieuwe informatiecampagne
gericht naar jongeren en studenten, zijn een
1.000-tal exemplaren uitgedeeld.

INBRAAKPREVENTIE
De vele inbraken blijken een nationaal probleem
te zijn en ondanks de vele initiatieven ondervinden we dit ook in Brugge. Heel wat personen
konden rekenen op beveiligingsadvies. De wijkinspecteurs bezochten ongeveer 300 slachtoffers van inbraak en gaven een 90-tal spontane
beveiligingsadviezen. Deze adviezen werden niet
alleen opgesteld voor een bestaande woning,
nieuwbouw of verbouwing van een privéwoning,
maar eveneens op vraag van de Stad (openbare
gebouwen - vooral schoolgebouwen), firma’s en
bedrijven, winkels, …
Naast dit alles was de stand over ‘inbraakpreventie’ ook aanwezig op evenementen, zoals de
opendeurdag van de brandweer, de openbedrijvendag van het Politiehuis en de beurs ‘Bouwen
Wonen Nu’. Via deze evenementen wijst de Preventiedienst de mensen erop dat het nemen van
enkele eenvoudige maatregelen de kans op een
inbraak een stuk kleiner maakt. In 2013 vonden
tot slot ook 7 voordrachten over inbraakpreventie
en sociale preventie plaats, met een bereik van
ongeveer 300 deelnemers.

De fietsendienst kreeg 906 meldingen binnen
van achtergelaten of teruggevonden fietsen: 687
fietsen werden opgehaald, 219 meldingen ble-
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Kalender ‘Fietsdiefstal
ontbloot. kijken mag,
aankomen niet’
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ken negatief bij aankomst. Daarnaast zijn in de
binnenstad en aan het station 664 weesfietsen
opgehaald.
199 eigenaars van gemerkte fietsen werden verwittigd dat hun fiets werd teruggevonden. Zo’n
114 fietsen konden worden terugbezorgd aan
de rechtmatige eigenaar. Er werden 37 E(erste)
H(ulp) B(ij) F(ietsdiefstal) fietsen uitgeleend aan
slachtoffers van fietsdiefstal.

Eerste
Hulp
Bij
Fietsdiefstal

meer info:
www.brugge.be/preventie
(fietsproject)

v.u. j. coens, stadssecretaris, burg 12, b-8000 brugge
niet op de openbare weg gooien

E(erste) H(ulp) B(ij) F(ietsdiefstal)

In 2013 werd er één fietsenverkoop georganiseerd. Dertien secundaire scholen hadden zich
ingeschreven voor de campagne “Veilig fietsen
begint met een veilige fiets!”. Op die manier
zijn 1.319 fietsen gecontroleerd op de wettelijke
uitrusting ervan. Van de fietsdiefstalpreventiecampagne “uw fiets, uw vriend, laat hem nooit
LOS” is heel wat campagnemateriaal verspreid
(folders, affiches, stickers, fietspassen, …).
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GEMEENSCHAPSWACHTEN
Tijdens patrouilles zijn de gemeenschapswachten door ongeveer 9.979 mensen aangesproken.
Zij spreken ook dagelijks mensen aan die het
niet te nauw te namen met de Brugse politieverordeningen (bv. hondenpoep, het achterlaten
van sluikstort en zwerfvuil, onkruid, enz.). Regelmatig sensibiliseren de gemeenschapswachten
jongeren die picknicken om hun zwerfvuil niet
achter te laten. Zij hielden ook extra toezicht
op ’t Zand naar aanleiding van het einde van de
examens, de 100-dagen en Feest in ’t Park. De
Gemeenschapswachten hebben meer dan 3.600
meldingen overgemaakt aan de verantwoordelijke of bevoegde diensten en opgevolgd.
In het kader van fietsdiefstalpreventie zijn verschillende acties ondernomen door de gemeenschapswachten, waaronder inventariseren van
goed afgesloten fietsen, aanspreken van fietsers
over hoe ze de fiets veilig kunnen afsluiten, uitkijken naar achtergelaten en/of gestolen fietsen,
het graveren van fietsen.

De gemeenschapswachten in actie bij een fietsmarkeeractie

In het kader van gauwdiefstalpreventie waren de
gemeenschapswachten aanwezig in de winkelstraten. Ze spraken meer dan 2.525 burgers aan
die hun handtas of rugzak niet ‘veilig’ droegen.
In december werden 470 winkels van affiches en
flyers voorzien.
Tot slot hielden in Zeebrugge 4 gemeenschapswachten beurtelings een oogje in het zeil tijdens
de zomermaanden. Vanuit het badengebouw
werden volgende diensten aangeboden: graveren
van fietsen, verdeling verdwaalbandjes, verstrekken algemene info, patrouilles op het strand en
in de duinen.

WERKSTRAFFEN
In 2013 zijn 116 werkgestraften en dienstverleners tewerkgesteld in een aantal diensten van
de Stad, het OCMW, de Provincie en vzw’s. Samen verrichtten zij zo’n 7000 uren onbezoldigde
arbeid. Naast het dispatchingproject subsidieert het ministerie van Justitie in Brugge ook
een leerproject bij Groep Intro, een leer- en behandelingsproject bij De Sleutel en een werkvloerproject in samenwerking met de Stad Oostende en met Groep Intro.

NOODPLANNING
Sinds 1 december 2013 beschikt de Preventiedienst over een nieuwe ‘tak’: noodplanning. De
noodplanningsambtenaar staat, samen met de
5 disciplines (brandweer, medische hulpdiensten, politie, technische- en logistieke diensten
en pers- en communicatiedienst), in voor het
voorkomen van en interveniëren bij rampen of
calamiteiten. In 2013 is werk gemaakt van een
grondige kennismaking met deze diensten. De
kersverse noodplanningsambtenaar kon zich
onmiddellijk inwerken door een bijdrage te leveren aan de uitvoering van preventieve maatregelen voor de Sinterklaasstorm van 6 december
2013.

Dienst Vergunningen
ALGEMEEN
De dienst Vergunningen verleent “tijdelijke” vergunningen voor uiteenlopende, maar in tijd beperkte manifestaties, die plaatsvinden op het
openbare domein (zoals braderieën, rommelmarkten, kerstmarkten, gemeentefeesten, festivals, fiets- en wandeltochten, buurtfeesten,
speciale koets- of bootrondritten, vinkenzetting,
straatmuzikanten, bedeling van folders, filmopnames e.a.) en voor activiteiten met een openbaar
karakter die plaatsvinden op een privédomein (vb.
muziekfestival op een private weide, opendeurdagen van scholen of bedrijven, gelegenheidsmarkten binnen).

De dienst levert ook “permanente” vergunningen
af voor terrassen en uitstallingen aan handelszaken, zowel voor nieuwe zaken als voor overnames
van bestaande handelszaken.
Er kwamen twee nieuwe terrasreglementen (vaste en losse terrassen) in voege op 22.10.2013 te
raadplegen via de website van de Stad Brugge.
Ook voor het wonen op kamers worden “permanente” vergunningen afgeleverd. Wanneer een
pand heringericht wordt in functie van verhuring
en bij overname of klachten, gebeuren er nieuwe
controles ter plaatse om af te toetsen of de kamers nog voldoen aan het reglement.
De dienst Vergunningen heeft bij het samenstellen van het dossier en het uiteindelijk afleveren
van de vergunning voornamelijk een coördinerende rol, omdat er steeds een inbreng vereist is van
andere stadsdiensten en/of openbare overheden.
Om die reden wordt er aangedrongen om “tijdig”
een aanvraag in te leiden, m.a.w. minstens één
maand vóór organisatiedatum, conform art. 2 van
de politieverordening van 24 september 1985. De
politieverordeningen die van toepassing zijn, kunnen uiteraard geraadpleegd worden op de website
van Stad Brugge, onder de rubriek “bestuur &
beleid”.

STATISTIEKEN
Een cijfermatige benadering leert dat voor het
jaar 2013 in het totaal om en bij de 2.033 dossiers
werden behandeld.
Concreet werden voor volgende manifestaties
tijdelijke vergunningen toegekend: buurt- en
wijkfeesten al dan niet gecombineerd met een
speelstraat voor één dag, circussen (Wiener
Circus, Circus Rose-Marie Malter, Circus Pipo),
cultuurprojecten (o.a. Reiefeesten, Week van de
Amateurkunsten, Europees Jeugdfilmfestival),
muziekmanifestaties (o.a. MAfestival, Elements
Festival en de Tripeldagen), film- en foto-opnames (o.a. Aspe, Eigen Kweek, Nuit Blanche),
diverse handelsactiviteiten (o.a. braderieën,
Zandfeesten, bloemenverkoop Allerheiligen),
jeugd- en scoutsorganisaties (vb. Roefelland,
tienerfestival Tentation, Dag van de Jeugdbeweging), opendeurdagen van scholen en bedrijven,
optochten en betogingen, uiteenlopende sportprojecten (o.a. Ronde van Vlaanderen, Triatlon,
Urban Trail), straatanimatie (zowel voor individuele muzikanten als voor groepen van meer dan
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• merk en type: Mercedes Sprinter 519Cdi
• maximaal Toegelaten Massa van 5000 kg (effectief gewicht 3680 kg)
• motor: 6-cylinder turbodiesel met een vermogen van 140 kW (190pK)
• milieuklasse: Euro 5
• versnellingsbak: volautomaat
• bijzondere veiligheidsuitrusting: achteruitrijcamera, GPS-navigatiesysteem met radioaansturing van de adresgegevens, contourverlichting
• leverancier: Firma Somati Vehicles n.v.
10 personen), dijk- en strandanimatie (o.a. WeCanDance, Strandloop, Dag van de Toerist, Radio
aan Zee) en grote zomerevenementen (Feest in ’t
Park, Klinkers, Benenwerk).
De 206 toegekende permanente vergunningen
bestaan uit 8 dossiers van wonen op kamers en
198 dossiers over aanvragen voor terrassen en
uitstallen van koopwaar.

Brandweer
UITRUSTING
Duikerswagen
Het basisvoertuig is een bestelwagen Mercedes
Sprinter met lange wielbasis en volgende technische karakteristieken:
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Ambulance - reanimatiewagen
• merk en type: Mercedes Sprinter 519Cdi
• maximaal Toegelaten Massa: 4800 kg effectief
gewicht: 3650kg
• motor: 6 cilinder turbodiesel met een vermogen van 140 kW
• milieuklasse: Euro 5
• versnellingsbak: volautomaat
• bijzondere veiligheidsuitrusting: achteruitrijcamera, GPS-navigatiesysteem met radiosturing van de adresgegevens, stuurcabine uitgerust met frontale, laterale en thorax-airbags
voor chauffeur en bijrijder.

INTERVENTIES
2013
- tussenkomsten om te blussen
- tussenkomsten voor allerlei dringende
hulpverlening
- ambulanceritten

271
1890
6531

VERMELDENSWAARDIGE TUSSENKOMSTEN
29/01/2013

Gistelse Steenweg, Jabbeke

woningbrand

02/02/2013

Astridlaan, Assebroek

dakbrand leegstaand pand

13/02/2013

Station, Lissewege

brand in hoogspanningskast van trein

17/03/2013

Brugse reien

persoon te water

20/03/2013

Korte Molenstraat, St-Andries

auto te water

27/03/2013

Westkapelle

uitslaande brand kerk

03/04/2013

Jozef Suvéestraat, Brugge

appartementbrand + evacuatie

24/04/2013

Felix Timmermansstraat 8, Assebroek

woningbrand

27/07/2013

Zuidzandstraat, Brugge

blikseminslag handelspand

23/08/2013

’t Zand, Brugge

brandstichting hotel

29/08/2013

Oude Dorpsweg, Varsenare

brand achtergebouw

31/08/2013

Dokwerkersstraat, Brugge

brand 2 rijwoningen + 2 brandweermannen gewond

09/09/2013

Hugo Verrieststraat, Brugge

huiskamerbrand B&B

11/09/2013

Chartreuseweg - Expresweg Brugge

lijnbus vat vuur

14/09/2013

Oude Gentweg 19, Brugge

woningbrand

17/09/2013

Walstraat 4, Brugge

appartementbrand

18/09/2013

Kazernevest 3, Brugge

ontruiming rechtbank

19/09/2013

Markt, Brugge

brand horecazaak

26/09/2013

Bareelweg 14 St-Pieters

sociale woning uitgebrand

01/10/2013

Torhoutse Steenweg 111, Sint-Andries

felle dakbrand

10/11/2013

Koolstuk, Brugge

uitslaande brand rijwoning

PREVENTIE
Zoals de vorige jaren bestond ook in 2013 de
hoofdtaak van de dienst brandweerpreventie
erin om adviezen te formuleren over de brandveiligheid.
Gauw- en fietsdiefstallen
Het formuleren van een brandpreventieadvies
moet niet altijd gezien worden in het kader van

opgemaakte
adviezen
nieuwe
dossiers

een vergunning (bouw-, milieu- of exploitatievergunning), maar in een veel ruimere context. Een
bewoner die bekommerd is om brandveiligheid in
zijn onmiddellijke omgeving doet eveneens volgens de geijkte kanalen een beroep op de dienst
brandweerpreventie. Om tegemoet te komen aan
de verwachtingen van de burger, is de dienst samengesteld uit een viertal brandpreventionisten.

jan

feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

85

83

72

116

70

72

76

54

97

75

58

76

32

18

17

17

29

17

20

13

17

10

21

28
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HOOFDSTUK 10
1

Culturele zaken

Dienst Cultuur
De dienst Cultuur is de centrale dienst voor
de beoefenaars van cultuur in vrijetijds- of
verenigingsverband. In 2013 ondersteunde
de dienst maar liefst 224 verenigingen.
Naast contractsubsidies (80), projectsubsidies (10) en werkingssubsidies (93), konden ook 14 amateurtoneelverenigingen, 13
feestcomités en 8 harmonieën op een financieel steuntje rekenen. De coördinatie van
de Stedelijke Culturele Raad, het advies- en
inspraakorgaan voor het lokale culturele
beleid, is een andere taak van de dienst
Cultuur. In maart kreeg die Raad een nieuwe voorzitter, Leo Derynck, maar behield
zijn secretaris, Boudewijn Van Vlaenderen.
Daarnaast organiseerde de dienst ook zelf
evenementen en projecten, al dan niet in
samenwerking met derden.

kwamen tot een kwalitatieve eindselectie van 55
werken. Die fleurden de laatste twee weken van
het jaar de Hal Cultuur op. Daaruit koos de jury
drie winnaars: Helena Lemonnier (derde prijs),
Konior Sylvia (tweede prijs) en Lynn Cornelis (eerste prijs).

CARTOONALE BRUGGE

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Het jaar ging misdadig goed van start met Cartoonale Brugge. Met 746 deelnemende cartoonisten
sloot de wedstrijd, qua aantal, aan bij de absolute
wereldtop. De tentoonstelling vond plaats van 13
tot 27 januari in de Stadshallen. De eerste prijs was
voor Theiler Wolfgang (Duitsland), de tweede voor
Kuczynski Pawel (Polen) en de derde voor Lothar
Otto (Duitsland). De nevententoonstelling bood een
overzicht van 5 edities Cartoonale Brugge en een
satirische impressie van Brugge door de gerenommeerde Roemeens cartoonist Florian Doru Crihana.

De WAK was, zoals elk jaar, een hoogmis voor
de talentvolle Brugse amateurkunstenaars. Met
WAcKo, de optredens op de Burg (onder de bomen), de Poëziebrunch en Dansvloer keerden
enkele vaste waarden terug. Dankzij de eerste
editie van de amateurkunstenbeurs, AMA, en de
podiumkunsten tijdens WAK-Intiem (Comedy en
Unplugged) kwamen nog meer kunstdisciplines
aan bod. Met meer dan 500 kunstenaars namen
deel doorheen de hele week.

Cartoonale Brugge 2013

INPUT OUTPUT
Deze wedstrijd beeldende kunsten voor jongeren van 17 tot 35-jarigen was aan zijn vijfde editie
toe. Uit de vele ingezonden dossiers, kleurden elf
kunstwerken van zeven exposanten de tentoonstellingsruimte van De Bond tot een volwaardige
tentoonstelling. Emi Kodama won de eerste prijs.
De Japanse kunstenaar Takahiro Kudo kreeg een
eervolle vermelding.

FOTONALE BRUGGE
De tweede editie van deze fotowedstrijd lokte meer
dan 500 deelnemers, samen goed voor ruim 1.500
foto’s. De juryleden, waaronder Filip Naudts (Pmagazine) en Wim Kempenaers (Het Nieuwsblad),
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Public Relations & Onthaal
STILLE PLEKJES

2013: VORSTELIJK EN EXOTISCH

Deelnemers aan ‘Kroenkelen door Autoloze Zondag’ konden in het Sebrechtspark genieten van
akoestische muziek, van harp en accordeon tot
singer-songwriters. Luie ligzetels nodigden uit tot
genieten, al dan niet met een dichtbundel in de
hand. Het deeltijds kunstonderwijs zorgde samen
met talrijke beeldende kunstenaars voor een bijzondere inkleding van het ‘kunstenpark’.

They shoot horses, don’t they? Niet in Brugge?
Toch wel. In 2012 werd het jaar van de dienst
Public Relations & Onthaal vergeleken met een
roetsjbaan. 2013 kan voor de verandering vergeleken worden met een dansmarathon.

BEIAARD
Op 8 juni openden folkgroep Zjamoel en stadsbeiaardier Frank Deleu het zomerseizoen. In het
kader van het Europees Interreg-project werden
de Stadshallen omgebouwd tot een ware ballroom
tijdens ‘Carillon & Tango’. Naar aanleiding van z’n
20-jarig bestaan sloot het Brugse kamermuziekensemble Arco Baleno op 21 september het seizoen af. De uitgave van de eerste Brugse beiaardcd was de kers op de taart.

Er zijn wat gelijkenissen met genoemde Hollywoodfilm uit 1969, gebaseerd op de gelijknamige
roman uit 1935. Economisch zijn het ook nu niet
de beste tijden, maar iedereen doet hard zijn best
om te scoren. In Brugge wordt van alles gedaan
om het hart van de bezoeker te winnen. Aan
‘dans’partners geen tekort ! De dienst PR & Onthaal speelt de rol van de ceremoniemeester die
alles in goede banen probeert te leiden met aandacht voor de gasten en zin voor detail.
2013 was inderdaad alweer een marathon en al
was Hollywood niet in het spel, Bollywood was het
wel. Brugge was het decor voor het Indiase liefdesverhaal ‘Peekay’.
Verder regeerde ook ‘The white Queen’ enkele
weken over de stad. Tussendoor werden ook nog
eens de opnames voor de laatste Aspereeks gepland. En om in de showbusiness te blijven, de
van Cuba afkomstige Amerikaanse zangeres Gloria Estefan bezocht op 13 november Brugge en
proefde er uitgebreid Brugse en Belgische bieren
en … zij zong dat het goed was.

Van het tangoconcert van de beiaardiers is ook een filmpje
gemaakt. Het is te zien op het YouTubekanaal van de Stad
Brugge: op www.brugge.be/videos
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Iets ernstiger waren de bezoeken van de ambassadeurs van Roemenië, Frankrijk, Japan, Duitsland, Canada, Italië en Sri Lanka. Ook de minister
van Handel, Industrie en Textiel van Indië streek
in Brugge neer. Toeval of niet, maar die bleek dezelfde familienaam te hebben als de Indiase diva
die in ‘Peekay’ de vrouwelijke hoofdrol speelde.
Hetzelfde fenomeen als Peeters en Janssens in
Vlaanderen? Of de tentakels van de macht? Of
gewoon familie?
En het werd nog exotischer met de bezoeken van
koning Letsie III van Lesotho, president Almazbek
Atambajev van Kirgizië (een land van paardenliefhebbers!) en sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, kroonprins van de Verenigde Arabische Emiraten (waar Arabische volbloeden belangrijk zijn).
In het exotische jaar 2013 woonde prins Laurent
van België de viering van Saint George’s Day bij in
Zeebrugge en bracht prinses Mathilde in mei een
bezoek aan de tentoonstelling ‘Fabienne Verdier.
Hommage aan de Vlaamse Meesters’. De prinses
was vergezeld van Roberta Armani, een nicht van
de Italiaanse modegoeroe Giorgio Armani.

in Brugge. Als aandenken aan hun Blijde Intrede
in onze stad werd aan de vorsten een fotoalbum
gegeven met foto’s uit genoemde tentoonstelling.
Op de cover de kleine prins Filip die in 1962 het lint
doorknipt bij de inwijding van het Prins Filipsdok
in Zeebrugge.

Top of the bill was de Blijde Intrede van koning Filip en koningin Mathilde op 25 oktober. Voor deze
gelegenheid werd in de hall van het stadhuis een
kleine tentoonstelling opgezet over de Blijde Intredes van de Belgische koningen en kroonprinsen

En wat die paarden betreft, die werden hier gespaard (anders kregen we Gaia tegen), maar de
dienst PR & Onthaal had van tijd tot tijd wel een
paardenmiddel nodig om de marathon tot een
goed einde te kunnen brengen.

De kleine prins Filip in 1962, tijdens de inwijding van het
Prins Filipsdok in Zeebrugge

De nieuwe koning en koningin die vanop het balkon van het
stadhuis het volk groeten.
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Cultuurcentrum
Brugge en de Bruggelingen houden van hedendaagse dans, zo bleek uit de opkomst:
17.000 toeschouwers in 2013! Het Cultuurcentrum deed dan ook meer dan haar best,
dikwijls samen met andere partners: December Dance, het ‘gewone’ dansaanbod,
het jonge D-spot en i Flamenco. Het Brugs
poppentheater Den Uyl werd met succes
van onder het stof gehaald en de blues beleefden ook in Brugge een revival. De beeldende kunst kwam weer aan haar trekken
én met ‘stad van de fotografie’ zag een ander initiatief het levenslicht.

DECEMBER DANCE 13
In december presenteerden het Cultuurcentrum
en het Concertgebouw Brugge de zevende editie
van dit ondertussen gerenommeerde internationale dansfestival. Het was het orgelpunt van een
feestjaar: choreograaf Wim Vandekeybus vierde
met een uitgebreid programma de 25ste verjaardag van zijn compagnie Ultima Vez. Brugge kon
hem aantrekken als curator van Vlaanderens
‘grootste’ dansfestival.

Campagnebeeld
December Dance

Akram Khan, Anne Teresa De Keersmaeker en
Sidi Larbi Cherkaoui waren klinkende namen
die hem vooraf gingen. Zijn December Danceprogramma bood met de voorstelling ‘What the
Body Does Not Remember’ niet alleen een nostalgische terugblik op de beginjaren van Ultima
Vez, maar evengoed een zelfzekere blik vooruit

naar een nieuwe generatie. Daarvoor selecteerde Vandekeybus met Thomas Hauert en Claire
Croizé makers uit eigen land. Zij namen het op
tegen choreografen met internationale weerklank als Jan Fabre en de Nieuw-Zeelandse
Lemi Ponifasio. Samen met de Franse Maud Le
Pladec, de uit Québec afkomstige Frédérick Gravel en de Brusselse graffitikunstenaar Vincent
Glowinski (Bonom) werd het een krachtig festival
vol ontdekkingen.
December Dance was zoals steeds een gevarieerd festival voor het grote publiek, met een
evenwichtig aanbod van gevestigde waarden en
jong opkomend talent. Een selectie jonge wolven
mocht tijdens het eerste weekend haar talent demonstreren. Curator Wim Vandekeybus liet met
werk van onder andere Jan Martens, Thomas
Steyaert, Raul Maia, Bára Sigfúsdóttir en Peter
Jasko de meest recente en interessante producties van de nieuwe generatie zien.
Er was weer een groot aantal dansvoorstellingen
met livemuziek. Speciaal én enkel voor December Dance 13 creëerde Vandekeybus ‘Spiritual
Unity’, een uitbundig patchwork van choreografieën en composities geplukt uit de laatste vijf
jaar van Ultima Vez. Het werd een uitzonderlijke
voorstelling met 25 dansers, ondersteund door
schitterende live muziek van onder meer Roland Van Campenhout, Elko Blijweert en Mauro
Pawlowski. En traditiegetrouw werd de laatste
zondag van het festival voorbehouden voor December Dance Kids. Choreograaf Thomas Hauert en pianist Daan Vandewalle creëerden een
frisse, fantasierijke voorstelling voor jong en oud.

HET REGULIERE DANSAANBOD
Niet enkel tijdens het December Dance festival
komen de dansliefhebbers in Brugge aan hun
trekken. Het hele jaar door kan het publiek
proeven en genieten van een uitgebalanceerd
aanbod van spraakmakende dansproducties
uit binnen- en buitenland. Het dansjaar werd
geopend met een Europese première van het
vermaarde Australian Dance Theatre. Met
‘Proximity’ presenteerde choreograaf Gary Stewart opnieuw een sterk energiek en grensverleggend dansstuk, fel gesmaakt door jong en
oud. Het publiek was ook onder de indruk van
het boeiende werk van twee nieuwkomers op de
affiche: ‘Sideways Rain’ van Cie Alias en ‘Bril-

128

Jaarverslag 2013

liant Corners’ van Cie Emanuel Gat Dance. De
eerste kennismaking met hun fascinerend werk
is zeker voor herhaling vatbaar. En even onvergetelijk blijft het wondermooie, ontroerende en
poëtische ‘Kiss & Cry’ van filmmaker Jaco Van
Dormael en choreografe Michèle Anne De Mey.
De grote boegbeelden van de Canadese dansscène waren ook opnieuw te gast. Danièle
Desnoyers bracht de Belgische première van
‘Dévorer le Ciel’, een virtuoos eerbetoon aan de
pure dans. Publiekslieveling José Navas presenteerde samen met het Brussels Philharmonic een beklijvende interpretatie van ‘Le Sacre
du Printemps’. Dit project waarmee het Concertgebouw, samen met het Cultuurcentrum,
100 jaar ‘Le Sacre du Printemps’ van Igor Stravinsky en de gecontesteerde uitvoering door Les
Ballets Russes in choregrafie van Vaslav Nijinsky herdachten, kaderde in het festival ‘Chacun
Son Sacre’. Ook de choreografen Raimond Hoghe en Xavier Le Roy toonden hun eigenzinnige
interpretatie van Le Sacre.

Koen De Preter (‘Journey’) en Ugo Dehaes
(‘Grafted’) verdienden zeker een podium.

D-SPOT
Nog meer jong en fris werk was te zien tijdens
het D-Spot dans - en performancefestival (22 tot
24 februari). Voor deze derde editie spotten het
Cultuurcentrum en het Entrepot opnieuw met
veel gretigheid het kunstenlandschap op zoek
naar avontuurlijk, spannend, jong en fris dansgeweld. In ‘Slow Sports’ tastte Albert Quesada
de grenzen af tussen sport en dans. Anaïs Van
Eycken en Frédérique Dom gingen samen met
muzikant Sebastian Dinges op zoek naar de
Walter Mitty in elk van ons. Kasper Van den
Berghe en Kurt Vandendriessche van hun kant
charmeerden met hun theatrale performance.
Tenslotte namen Frank en Robbert het publiek
op sleeptouw doorheen hun absurd universum.

I FLAMENCO!
Toen we in de lente van 2012 voor het eerst de
deuren van de Stadsschouwburg openzwaaiden
voor het gloednieuwe festival ¡Flamenco! werden we bedolven onder de vele positieve reacties van zowel onze trouwe bezoekers als van
de artiesten zelf. Een wereldvermaarde ster als
Tomatito die vol lof spreekt over de prachtige
zaal en de ‘duende’ die er heerst, dat was het
mooiste compliment waarover we ooit durfden

De opsomming van dansers die in Brugge kwamen optreden,
is bijlange niet volledig. Denken we bijvoorbeeld aan Marie
Chouinard die op 13 november naar de Stadsschouwburg
kwam met Gymnopédies, een ballet voor 11 dansers op
muziek van Erik Satie.

Het Cultuurcentrum schrikt er niet voor terug
om ook minder voor de hand liggend, eerder
weerbarstig en controversieel werk te tonen van
o.a. het jonge Canadese enfant terrible Virginie Brunelle (‘Foutrement’), van de omstreden
performance kunstenaar Ivo Dimchev (‘X-On’)
of van Meg Stuart (‘Violet’). Ook jongere choreografen zoals Ula Sickle (‘Extreme Tension’),

Flamencodanseres Maria “La Serrana”.
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te dromen. Uiteraard moest dit verhaal een
vervolg krijgen. Ook in 2013 hebben we ons publiek kunnen verwennen met muzikale prikkels
uit Spanje. In de workshops leerden we groot
en klein de basispasjes voor de Sevillanas. In
Lumière kregen we de klassieke film ‘Carmen’
van Carlos Saura te zien. In het weekend van
22 tot en met 24 maart werd er gedanst op het
ritme van de Respiro Flamenco, genoten van de
betoverende gezangen van Duquende en was er
de première van Flamenco de Flandes in een
overvolle foyer, gevolgd door een proeverij van
Spaanse specialiteiten. Ruim 1.000 bezoekers
waren getuige van deze feestweek.

BRUGS POPPENTHEATER DEN UYL
KOMT OPNIEUW TOT LEVEN
Het Bruggemuseum erfde enkele jaren geleden een bijzonder waardevolle en uitzonderlijke
collectie van het indertijd erg gerenommeerde Poppentheater Den Uyl uit Assebroek. De
complete erfenis aan poppen, decors, teksten,
klankeffectopnames tot zelfs de toenmalig revolutionaire technische installatie, bleken zo
opmerkelijk dat Bruggemuseum vond dat dit
stukje Brugs erfgoed een actievere herden-

Brugsch
Poppenspel
Den Uyl

king verdiende dan een loutere tentoonstelling.
Het Cultuurcentrum bracht erfgoedbeheerders
Geert Souvereyns en Inge Geysen in contact met
het vermaarde Figurentheater Ultima Thule,
Gents, maar ook met West-Vlaamse roots. Regisseur Wim De Wulf zag in dit goed bewaard
erfgoedmateriaal meteen heel wat boeiende
stof om een nieuw poppenspel te creëren. Hij
schaarde de West-Vlaamse acteurs Kurt Defrancq en Els Trio achter een nieuw theaterproject. Zij gaven het aantrekkelijk erfgoedverhaal
een levendig hedendaags vervolg.
Wim Dewulf concentreerde zich vooral op de
kleine en grote menselijke conflicten binnen een
ambitieus amateurgezelschap tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit die
context maakte Ultima Thule er een gezellige,
volkse voorstelling van met herkenbare personages in geloofwaardige situaties. De reacties
in de pers waren lovend. De avondvoorstellingen
in De Biekorf lokten zowat 370 toeschouwers.
549 leerlingen maakten drie schoolvoorstellingen mee. Met de steun van het provinciebestuur werden ook 12 workshops voor jongeren
georganiseerd, waarvoor 267 deelnemers zich
inschreven. Na de Brugse première maakte de
voorstelling een succesvolle tournee in Vlaanderen. Het Bruggemuseum, de Erfgoedcel, het
Cultuurcentrum en Ultima Thule konden terugblikken op een erg boeiende en geslaagde samenwerking.

Vanaf 27/09/2013

DE BRUGSE REVIVAL VAN DE BLUES
Het succes van het theaterstuk en van de film
The Broken Circle Breakdown bewijst de interesse voor en de heropleving van blues en bluegrass. Het Cultuurcentrum wilde ook deze keer
niet achterop blijven, met als resultaat een nieuw
DEN_UYL_affiche_12juli_a.indd 1
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verkennend internationaal festival ‘Nothin but
the blues’. De twee geslaagde bluesavonden
in de Brugse stadsschouwburg midden oktober bewezen dat zowel de authentieke ‘zwarte
blues’ als het eigen plaatselijk talent een breed
publiek weten aan te spreken. Het Cultuurcentrum werkte samen met de Brugse bluesorganisatie Back To The Roots. Die uitwisseling van
know-how resulteerde in een kwalitatief erg
hoogstaand programma. Van meet af aan was
het de bedoeling om het Amerikaanse rootstalent te koppelen aan talentvolle bands van eigen
bodem, een formule die heel wat bijval kreeg
bij de liefhebbers van het genre. Doghouse Sam
& His Magnatones, Fried Bourbon en Hideaway
speelden de Vlaamse bluesakkoorden, terwijl
de Amerikaanse grooves werden geleverd door
Mud Morganfield (zoon van Muddy Waters) en
een ‘all star band’ met o.a. blueslegendes Taildragger, Rick Kreher, Bob Corritore en Brian
Fahey. Zij bezorgden de zowat 750 enthousiaste
bluesliefhebbers twee topavonden. Dit succes
moedigde de organisatoren aan om de samenwerking ook het volgende seizoen voort te zetten.

HORIZON 4 FOCUST OP ARABISCHE
WERELD
Met dit jaarlijkse beeldende kunstenproject wil
het Cultuurcentrum aan niet-Westerse curatoren en kunstenaars de kans geven om, met de
Brugse context als inspiratiebron, ter plaatse
een project uit te werken waar begrippen zoals
globalisering, netwerken, sociale en culturele
diversiteit en identiteit en lokale context centraal staan. De uitwisseling tussen Vlaamse
en buitenlandse kunstenaars en instellingen
speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het
educatieve en het participatorische luik.
De vierde editie van Horizon (15 maart - 15 juli)
focuste op kunstenaars en curatoren afkomstig
uit Noord-Afrika en het Midden Oosten en belichtte het fenomeen van de Arabische Lente.
Ze omvatte drie tentoonstellingen, met als start
in de Bogardenkapel ‘I Am Who You Say I Say
Who You Are’ van de Libanese kunstenares
Youmna Chlala (30 maart- 29 april). Via taal,
spraakverwarring en hysterie wierp Chlala een
blik op haar land van oorsprong Libanon.
Curator Mohamed Ikoubaân, directeur van het
Moussem Nomadisch Kunstencentrum, cre-

ëerde als gastcurator de tentoonstelling ‘(One)
Hope Map’ in de stadshallen. Negentien kunstenaars uit Noord-Afrika, het Midden Oosten,
Centraal Azië en Europa toonden een bijzonder
gelaagd beeld van deze rijke en bewogen regio. De tentoonstelling combineerde werk van
enkele toonaangevende hedendaagse kunstenaars zoals Kader Attia, Mounir Fatmi en Khaled Hafez, met werk van jonge kunstenaars die
in Vlaanderen wonen zoals Kito Sino, Bart van
Dijck en Moayed Joda.
Horizon 4 werd afgesloten met de tentoonstelling in De Bond ‘Personal Map. To be continued’
van de Turkse performancekunstenares Nezaket Ekici (19 april - 19 mei). In samenwerking
met het Duitse museum Marta (Herford) bracht
Ekici een mooi overzicht van haar beklijvende
performances. Speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkelde ze ‘99 prayers’ die zij op
de première live opvoerde. In totaal bezochten
4.522 toeschouwers Horizon 4.

Cultuurcentrum Brugge lag
aan de basis van ‘Lessen in het
Donker’, waarmee ondertussen
leerlingen in heel Vlaanderen
enthousiast gemaakt worden
voor goeie film en filmtaal.
Ziehier een beeld uit de film
“The invention of Hugo Cabret”.

DECEMBER 2013: MAAND VAN DE
FOTOGRAFIE!
Diverse Brugse cultuurhuizen sloegen de handen in elkaar. Vanaf december 2013 zal Brugge
jaarlijks omgetoverd worden tot de stad van
de fotografie. Het Cultuurcentrum nam met
twee individuele tentoonstellingen deel aan
dit evenement. In het kader van December
Dance bracht Wim Vandekeybus in de Bond
zijn recentste fotoreeks die hij ontwikkelde als
voorbereiding voor zijn eerste langspeelfilm
(4 december 2013 - 3 februari 2014, 1.762 bezoekers). Tegelijk werd in de stadshallen de
indrukwekkende retrospectieve getoond van de
Brugse fotografe Greta Buysse (14 december
2013 – 13 januari 2014, 11.023 bezoekers). De
tentoonstelling bracht ruim 300 foto’s samen
waaruit Buysses bewondering voor het vrouwe-
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lijk naakt blijkt. De fotografe schept een beelduniversum bevolkt met archetypische vrouwenbeelden die vaak refereren naar voorbeelden uit
de klassieke mythologie of de wereldliteratuur.
Daarbij aansluitend toonde zij een unieke reeks
portretten van beeldende kunstenaars, schrijvers, zangers of choreografen, zoals Roger Raveel, Georges Moustaki, Hugo Claus, Josef Nadj
en vele anderen.

de gevangenisbibliotheek en Bibliotheek aan Huis.
Bovendien zet de bib haar beste beentje voor om er
voor iedereen een belevenis van te maken.
Van 5 tot 31 januari stond
in de hoofdbibliotheek de
tentoonstelling ‘Ik wou’,
met werk van auteur en
illustrator Ingrid Godon.
Op Gedichtendag waren
Herman Leenders en
Paul Claes te gast. Aansluitend waren gedichten
van gedetineerden te lezen in de expo ‘Ontsnapt
in gedichten’, een samenwerking met onze Brugse
gevangenisbibliotheek.

Campagnebeeld van Greta Buysse.

Openbare bibliotheek Brugge
30.919 leners, die moet je verdienen, elke
dag. Met 1.404.157 uitleningen deed de
bibliotheek het zelfs nog iets beter dan in
2012. Dit is grotendeels toe te schrijven aan
het succes van de vernieuwde buurtbibliotheken in Assebroek en Sint-Jozef. Het laat
het beste verhopen voor het bouwproject
in Sint-Andries dat de deuren heropent in
2014. Maar er is meer te beleven dan uitlenen alleen.

PLEK VAN DIENSTVERLENING EN
BELEVING
De hoofdbibliotheek wordt wekelijks 11.000 keer
bezocht en ook in de buurtbibliotheken heerst vaak
een gezellige drukte. Sterker dan vroeger reikt de
Bibliotheek de hand naar wie het moeilijk heeft om
op eigen kracht met kennis en met cultuur om te
gaan. Dat kan via een aangepaste rondleiding voor
een specifieke doelgroep maar ook via projecten als
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Gemiddeld 100 personen woonden het boekenprogramma ‘Lees Meer!’ bij, een samenwerking met
het Concertgebouw. Freek Braeckman interviewde
op 3 maart Koen Peeters, Stephan Enter en Judith
Vanistendael en deed hetzelfde op 5 mei met Gie
Bogaert, Griet Op de Beeck en Marc Didden. Op 6
oktober schoof Ann De Bie de microfoon onder de
neus van Saskia De Coster, Stefan Hertmans en
Monika van Paemel. Wie dieper wou ingaan op literatuur, kon in de maandelijkse leesgroep terecht.
Alvorens met de Strandbibliotheek de zomer in te
duiken, werd de film- en muziekkennis van de bibliotheekbezoeker op 1 juni getest tijdens ‘Quiz me
bib’. 2013 was ook goed voor enkele historische lezingen. Frits van Oostrom kwam op 16 mei de ‘Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1300-1400’ voorstellen. Piet Buijnsters
belichtte op 1 oktober zijn ‘Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2012)’ en Willy
Clarysse had het op 22 oktober over ‘Boeken en bibliotheken in de oudheid’.

EEN HART VOOR KINDEREN
Ongeveer een derde van de leners is jonger dan
achttien. De Bibliotheek tracht kinderen zo jong
mogelijk te stimuleren op taalgebied. Het traditioneel voorleesuurtje wordt gedragen door
een dertigtal vrijwilligers. ‘Voorlezen+’ combineert voorlezen met een creatieve verwerking
van het verhaal. ‘De voorleescarrousel’ was op
13 november met 550 deelnemers een groot
succes in alle vestigingen. Ook indirect tracht
de bibliotheek via scholen en via Kind & Gezin
kinderen te bereiken voor wie dit minder evident
is. Voorbeelden hiervan waren de voordracht
‘Drie blikken op armoede’ en de tentoonstelling
‘Armoede door kinderogen’. Hierbij hoorde een
educatief parcours dat 35 keer gevolgd werd.

Het Groot Brugs Jeugdboekenfeest van zondag
17 maart bezorgde ruim duizend boekminnende
kinderen weer een dag om niet te vergeten. Het
thema was ‘Tijd’, net zoals voor Erfgoeddag. De
vertelruimte van de jeugdbibliotheek had van 7
mei tot 8 juni veel weg van een speeltuin. Pieter
Gaudesaboos stelde er de originele tekeningen
van zijn nieuwste boek ‘Mijn allermooiste speelgoed woordenboek’ tentoon. Bibliotheekmedewerkers vulden de tekeningen aan met eigen
speelgoed en gaven de tentoonstelling zo een
unieke toets!

In de Bibliotheekweek stelde Greet Bosschaert
haar nieuwe boek ‘Een heel bijzondere kat’ voor.
Later op het jaar volgde dan nog een overzichtstentoonstelling van haar werk: Van een heel bijzondere kat en andere muizen. Tenslotte kon de
jeugd op zaterdag 30 november Bart Moeyaert
en Gerda Dendooven op het podium zien en
horen met hun sinterklaasverhaal ‘Wie klopt
daar?’.

DIGITALE BIBLIOTHEEK IN BRUGS
PERSPECTIEF
De Bibliotheek zet zich dagelijks in om het publiek toegang te geven en te begeleiden bij het
gebruik van digitale media. Ongeveer 4.000
mensen maakten gebruik van het vaste internetaanbod van de bibliotheek. Daarnaast waren
er activiteiten om informatiegeletterdheid te
bevorderen. De Digitale Week in april werd aangegrepen om via infosessies en demonstraties
het krantenarchief van Gopress, de erfgoedsite
Flandrica, e-boeken in de bib, Cabrio en het
gebruik van tablets in de kijker te zetten. Vaak
wordt ook samengewerkt met externe partners,
zoals DigiSenior en basiseducatie.
De digitale dienstverlening wordt erg gewaardeerd. Gemiddeld maakten 9.000 bezoekers
per maand van thuis uit gebruik van Cabrio om
werken op te zoeken, te reserveren of te verlen-
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gen, met een gemiddelde frequentie van 2 keer
per maand. Hiermee is de bibliotheek de populairste bewonerspagina op de nieuwe stedelijke
website. Steeds meer collecties worden digitaal
aangeboden. Zo kan het krantenarchief van
Gopress thuis geraadpleegd worden. Dit jaar
werden ook voorbereidingen getroffen om met
e-boeken van start te gaan.

ERFGOEDBIBLIOTHEEK
De Bibliotheek beheert een kostbare bewaarcollectie: middeleeuwse handschriften, incunabelen, Brugse en andere oude drukken, het
Gezellearchief en andere verzamelingen. Op
Vlaams niveau ligt ze mee aan de basis van de
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, die op 25 oktober de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel
Erfgoed 2012-2013 in ontvangst mocht nemen.
De collecties werden uitgebreid via aankoop en
schenkingen. Dit gebeurt erg selectief en afgestemd met andere erfgoedinstellingen. Het ging
om handschriften, waaronder J. Van der Stricht,
Chronologia … Ecclesiae Beatae Virginis, 1745
(ms. 726), Pieter Ledoulx, Leven van de geleerde
mannen … (ms. 722) en handschriften van Pieter van Lede (1768-1836) (ms. 721, 723 en 725).
De andere aanwinsten betroffen oude Brugse
drukken, werk van Brugse auteurs of met Brugse herkomst (HF 629-673) en een krant (Journal
de la Lys, 1805-1808).

Zowel op lokaal als op Vlaams niveau is de bibliotheek betrokken bij initiatieven in verband
met het behoud en beheer van de collecties. Zo
is ze erg actief binnen CORES, waar in 2013 een
tweede lichting restauratievaklui afstudeerde
en adviseert ze het Vlaams project Schaderegistratie. Er werden 2 middeleeuwse handschriften
gerestaureerd (ms. 137 en 307) en 12 oude en
bijzondere drukken. Bovendien liep een project
eerstelijnsconservatie en restauratie (18de-20ste
eeuw) en werd het conservatiedozenproject
gecontinueerd. Alle aanwinsten en bruiklenencollecties kregen een gespecialiseerde
quarantainebehandeling.
Filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem had het in het kader van Erfgoeddag op
zondag 21 april voor een overvolle leeszaal over
het begrip ‘tijd’. In dat weekend kon je de tentoonstelling ‘Hora est’ meepikken met middeleeuwse getijdenboeken uit eigen bezit. Hiervoor
werd een bijhorende film geproduceerd, die nog
steeds te bekijken is via Youtube. Focus-WTV
bracht in dezelfde periode een uitgebreide reportage over de erfgoedwerking van de bibliotheek. De erfgoedkoffer voor de laatste graad
secundair onderwijs blijft het belangrijkste
educatie-instrument voor erfgoedcollecties.
De dienstverlening van de erfgoedbib bestond
uit het begeleiden van individuele vorsers en
groepen, in het bijzonder de deelnemers van

Voorstelling project Brugge letterstad in Provinciaal Hof.
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het internationaal congres The Medieval Translator (10 juli, KU Leuven) en van het Bruggeseminarie van professor Johan Oosterman aan de
Radbouduniversiteit in Nijmegen (19-20 november). De bibliotheek is nauw betrokken bij 15
organisaties en projecten op Brugs en Vlaams
niveau, waaronder het traject ‘Brugge boekenstad?’, opgezet door het Brugse Erfgoednetwerk (BEN), dat op 28 februari de ‘Blauwdruk
voor Brugge Letterstad’ voorstelde. Nieuw en
gericht op de toekomst is de samenwerking
met Studio XII, international school for the lettering arts (Brugge), de uitwisseling tussen erfgoedcollecties (middeleeuwse handschriften en
oude drukken) en de creatieve letterontwerpen.

HET GUIDO GEZELLEARCHIEF
In april schonk het Guido Gezellegenootschap
haar archief. Deze vereniging heeft als doel het
werk van Gezelle levend te houden en de Gezellestudie te bevorderen. De collectie bevat een
zeer waardevolle verzameling Gezellehandschriften uit de nalatenschap van Cordelia Van
De Wiele, Gezelles secretaresse in Kortrijk. De
stukken werden volledig geïnventariseerd en
gedigitaliseerd en vormden ook de aanleiding
voor de tentoonstelling ‘Guido & Cordelia’ in het
Gezellemuseum (14 september 2013 tot 19 januari 2014). Het initiatief werd omkaderd door
een begeleidende catalogus en een bijzonder
colloquium op 26 november met Piet Couttenier
en Romain Van Landschoot als sprekers. In de
marge hiervan ontving de bibliotheek de wetenschappelijke nalatenschap van Gezellespecialisten Robert Lagrain en J.J. Westenbroek. Die
bevat een uniek exemplaar van de luxe-uitgave
Verzen, met een autograaf van het gedicht Platanus Orientalis L., Gezelles laatste natuurgedicht.
Uitschieters bij de aankopen waren onder andere: de autograaf van ‘Kunt gij, God, den mensch
nog goed doen’; een luxe-exemplaar van ‘Douze
Noëls anciens’ kerstliederen uit 1893, uitgegeven in neogotische stijl door de Brugse SintAugustinusdrukkerij met harmonieën gemaakt
door Pieter Busschaert, oud-leerling en correspondent van Gezelle én een onbekende brief
van Guido Gezelle aan duivenliefhebbber Sylvain
Wittouck, aangevuld met een aantal boeken van
deze auteur. Op het vlak van preservatie en conservatie ging bijzondere aandacht naar die van
de handbibliotheek van Gezelle.

Het inventarisatieproject richt zich nu verder op
de documentaire bestanden maar ook op de in
2012 aangekochte verzameling van de Bruggeling Maurits De Jonghe. De inventaris van het
Gezellearchief kan doorzocht worden via Cabrio
en via www.gezelle.be (een samenwerking met
de Universiteit Antwerpen). Er zijn ook duizenden foto’s, handschriften en brieven online te
bekijken. Door af en toe zelf te publiceren over
een ongekend archiefstuk of een aanwinst en
door actief deel te nemen aan Cabrio en aan de
bibliotheekblog brengen we het archief en de figuur van Gezelle onder de aandacht buiten de
kring van het primaire Gezellepubliek.

Concertgebouw
De thematische en innovatieve programmering van het Concertgebouw zorgt voor
een herkenbaar en gesmaakt artistiek profiel met jong talent en gevestigde waarden
in muziek en hedendaagse dans uit binnenen buitenland. Het Concertgebouw neemt
hiermee een complementaire waardevolle
plek in de kunstenscène in. Veel duiding
en een klantgerichte aanpak stimuleert een
groeiend publiek en maakt van het huis
een bruisende ontmoetingsplaats. De vele
kunsteducatieve activiteiten zoals workshops, rondleidingen en open repetities
brengen heel wat scholen uit Brugge en
daarbuiten in aanraking met de muziek,
dans, hedendaagse kunst en architectuur
binnen het Concertgebouw.
Het Concertgebouwteam realiseert jaarlijks meer dan 900 activiteiten, waaronder zowel muziekconcerten, dansvoorstellingen, workshops, ontvangsten evenals
congressen en bedrijfsevenementen. Deze
waren in 2013 samen goed voor 173.000
bezoeken. De hoge eigen inkomsten genereert het Concertgebouw uit ticketverkoop,
sponsoring en partnerships met media en
bedrijven en de organisatie van evenementen en congressen, onder meer in samenwerking met congresbureau Meeting In
Brugge.
Bij de jaarwisseling 13-14 werd het succes
van het culturele ondernemerschap van het
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Concertgebouw bekroond door het Vlaamse Netwerk van Ondernemingen VOK A,
die het Concertgebouw bekroonde tot ‘hidden champion’ en als voorbeeldorganisatie
voor Vlaanderen naar voren schoof.

UITDAGENDE AMBITIES
Het Concertgebouw houdt de blik op de wereld
gericht. Het staat middenin de maatschappij
door partnerships met de media, bedrijven, overheden, scholen, de wetenschappelijke wereld en
toerisme én hanteert een internationale focus.
Het Concertgebouw gelooft dat de toekomst bij
de jeugd ligt en wil zijn rol opnemen om kunst
en creativiteit een prominentere plek te geven
in de opvoeding van de jongeren. Eerder dan
op groei in het aantal activiteiten, focuste het
Concertgebouw in 2013 dan ook op de uitbouw
van zijn kunsteducatieve werking. De intensieve
samenwerkingen met huisorkest Anima Eterna
Brugge, Brugge Plus, Symfonie Orkest Vlaanderen, Musea Brugge brachten succesvolle
kunsteducatieve projecten: Open repetities, Vel
tegen Vel, Eersteklasconcerten, workshops en
rondleidingen in de Sound Factory. Dit resulteerde in een groter bereik van kinderen en jongeren en sterke banden met de onderwijssector.
Innovatie wordt ingezet als drijvende kracht voor
groei. Met geslaagde creatieve experimenten
getuigen de laatste twee werkjaren van een durf
om te vernieuwen. Zo roept het Concertgebouw
onder meer als trekker van Muzemuse (het
interregionaal netwerk ter promotie van klassieke muziek) op om knowhow uit te wisselen
met binnen- en buitenlandse culturele organisaties en een gezamenlijke programmafocus te
ontwikkelen over de landsgrenzen. Met de creatieopdracht Music for Car Parks zette het zijn
expertise en bedrijfsnetwerk in ten behoeve van
een soundscape voor de publieke ruimte van
parkings verspreid over Europa. Met de Sound
Factory biedt het Concertgebouw samen met
Musea Brugge een leerrijk DIY-museum waar
het publiek aangezet wordt om zelf met muziek
en klanken te experimenteren. Met grote gedrevenheid en passie wil het Concertgebouw ook
de komende jaren deze uitdagende ambities
verder waarmaken.
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SAMENWERKINGEN EN JAARLIJKS
TERUGKERENDE PROJECTEN
Anima Eterna Brugge
Het orkest Anima Eterna Brugge onder leiding
van Jos van Immerseel is sinds 2002 als orchestra in residence de vaste partner van het
Concertgebouw. Opnames vanuit het Concertgebouw worden wereldwijd verspreid en concerttournees worden in Brugge voorbereid. Sinds de
verhuis van de kantoren van Anima Eterna naar
de Brugse Ezelpoort is de band nog verder versterkt. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan de inbedding van het orkest in de stad, als uitvalsbasis
voor een sterk mondiale werking. Anima Eterna
Brugge speelt ook in de kunsteducatieve werking
van het Concertgebouw een prominente rol.
MAfestival
MAfestival Brugge vierde in 2013 zijn vijftigste
verjaardag. Ook voor deze jubileumeditie werkten Concertgebouw Brugge en MAfestival nauw
samen. De vele middagconcerten en het openings- en slotconcert van het festival brachten
naar jaarlijkse gewoonte heel wat liefhebbers van
oude muziek naar Brugge en het Concertgebouw.
Nieuwjaarsconcert
Het Concertgebouw verwelkomde opnieuw een
volle zaal om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Samen met de burgemeester van Brugge
werd iedereen na het concert uitgenodigd op de
nieuwjaarsdrink in het Concertgebouw.

Bach Academie Brugge
De Bach Academie Brugge vindt elk jaar plaats
op prachtige locaties in de historische binnenstad van Brugge. Jaarlijks zakken duizenden
mensen uit binnen- en buitenland af om dit
gerenommeerde festival bij te wonen. Bij deze
editie, waarin het Thomascantoraat centraal
stond, kwam - naast het enthousiaste Brugse

en Vlaamse publiek - dertig procent van de bezoekers uit het buitenland.
More Music!
More Music! is het resultaat van de succesvolle
samenwerking tussen Concertgebouw Brugge
en Cactus Muziekcentrum. Beide partners brengen met dit meerdaagse festival een boeiende
ontmoeting op het raakpunt van op het eerste
gezicht uiteenlopende muzikale werelden. Een
gebald, atmosferisch totaalconcept neemt de
bezoeker mee op een avontuurlijke muzikale
trip van singer-songwriters en spoken worden
performers tot elektronica en uitdagende multimediale projecten.
Gruuthuse
Tijdens de expo rond het Gruuthusehandschrift
organiseerde het Concertgebouw in samenwerking met Musea Brugge een driedaags festival
rond de geschriften in dit historisch niet meer
weg te denken handschrift. Naast de concerten
kon het publiek deelnemen aan tentoonstellingen, een colloquium, een lecture-performance
en ze konden uiteraard een bezoek aan het
Gruuthusehandschrift brengen.
Music For Car Parks
Concertgebouw Brugge en Interparking schreven eind januari 2013 een compositie-opdracht
uit voor een soundscape voor parkings. Op 7 mei
werd George De Decker tot winnaar van deze
unieke wedstrijd verkozen. Deze samenwerking
is het resultaat van creatief ondernemerschap.

Campagnebeeld Gruuthuse.

Klarafestival
Samen met vaste mediapartner Klara organiseerde het Festival van Vlaanderen opnieuw
een muzikale trilogie tijdens het Klarafestival.
Focuscomponist in 2013 was Shostakovich. Zijn
muziek werd gebracht door het Mahler Chamber Orchestra. Deze samenwerking zorgt jaarlijks voor een publieksstroom tussen de grote
Vlaamse kunststeden (Brugge, Brussel, Antwerpen).
December Dance & hedendaagse dansvoorstellingen
Danser en choreograaf Wim Vandekeybus nam
deze editie van December Dance als curator onder zijn vleugels. Het Concertgebouw en vaste
partner Cultuurcentrum Brugge ontvingen 8000
dansliefhebbers op diverse locaties in de stad.
Deze editie bevestigt opnieuw de sterkte en
het potentieel van dit meerdaagse festival en is
exemplarisch voor de uniciteit van Brugge als
presentatieplek voor hedendaagse dans.
Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw
Brugge werkten ook in 2013 nauw samen bij
de organisatie van diverse dansvoorstellingen.
Brugge onderscheidt zich hierdoor in Vlaanderen niet alleen als muziekstad, maar duidelijk
ook als dansstad.
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Brugge Plus vzw
Het jaar 2013 was het eerste jaar van een
nieuwe legislatuur. Het nieuwe stadsbestuur van Brugge tekende de beleidslijnen
uit voor de komende jaren op de terreinen
waarin Brugge Plus actief is: de evenementen, de communicatie binnen de culturele
sector, het toeristisch onthaal. Brugge Plus
blijft ook onder het nieuwe stadsbestuur
een belangrijk instrument om de stad interessant, leefbaar en stralend te maken.
De vzw werd omgevormd naar een gemeentelijke vzw om haar verbondenheid met
de stad ook juridisch te verankeren. Tal
van evenementen werden gedurende 2013
voorbereid. De energie die daarbij los werd
gegenereerd blijft nog onder de radar van
het jaarverslag van 2013 maar zal in de komende jaren zichtbaar worden.

EVENEMENTEN 2013
De cultuur-toeristische evenementen van Brugge Plus springen het meest in het oog. Het eerste evenement in 2013 was QNX4, dat liep van 20
maart tot 19 mei. Onder het curatorschap van
Maud Bekaert en Peter Verhelst liep er op de
eerste verdieping van het postkantoor in Brugge
de tentoonstelling “die ene seconde die eeuwig
leek”, met werken van Helmut Stallaerts en Mitja
Tusek.

woord, plezier en vriendschap mixt tot een boeiende straatact.
Op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen
(30 maart) concerteerde Absynthe Minded op de
Markt.
In 2013 was er de verhuis van Cirque Plus van de
site van het Entrepot naar de tuin van het groot
seminarie. Dat bleek een groot succes te zijn.
Cirque Plus liep van 20 tot en met 22 juli en lokte
heel wat bezoekers.
Op het strand van Zeebrugge kreeg het publiek
opnieuw gratis ‘Film op het strand’ aangeboden
op de donderdagen in juli. In het centrum van Lissewege was er Lichtfeest op 16 en 17 augustus.
Op de Autoloze Zondag op 15 september zorgde
Brugge Plus voor straattheater in en rond het
Arentshof en de productie van het podium op de
Markt. En tot slot was de derde editie van Kookeet (28, 29 en 30 sept) opnieuw een groot succes.

Op 23 maart zette Brugge Plus zijn schouders
onder Earth Hour en organiseerde samen met
Murga Bruga een fakkeltocht. Murga Bruga is
een groep uit Sint-Pieters die dans, muziek,

CULTUURCOMMUNICATIE
Naast het organiseren van evenementen behartigt Brugge Plus ook enkele overkoepelende
taken in de culturele sector. De cultuurcommunicatie gebeurt vooral via de UiTdatabank met
onder meer de wekelijkse nieuwsbrief UiTinbrugge, de UiTkalender in Exit en de online kalender www.uitinbrugge.be. Specifiek voor jongeren is er Brugge Leeft en voor kinderen Exit
onder 12. Brugge Plus organiseert ook een viertal keer per jaar een overleg met de communicatieverantwoordelijken van de Brugse cultuurhuizen en stadsdiensten.
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CULTUUR-ONDERWIJS
Brugge Plus organiseerde ook projecten op het
kruispunt van cultuur en onderwijs:
• De projecten van Vel tegen Vel zijn verbonden
aan een Brugse cultuurorganisatie of stadsdienst. In 2013 waren dat Kunstencentrum De
Werf, het Concertgebouw Brugge, de dienst
Leefmilieu, Lessen in het donker en Uitwijken. De projecten bestaan meestal uit twee
workshops waarin de bouwstenen van een
kunstdiscipline worden onderzocht en waarin
de leerlingen zelf creatief aan de slag gaan,
gecombineerd met een concert, een film- of
theatervoorstelling, een tentoonstelling of een
museumbezoek. Het project met het Concertgebouw kreeg een vervolgtraject, waarin de
leerkrachten werden ondersteund om het project op eigen initiatief te hernemen. Op termijn
krijgt elk project een dergelijk vervolg.
• Brugge Plus organiseert ca. tweemaandelijks
een overleg met de educatieve medewerkers
van Brugse cultuurhuizen en stadsdiensten,
waaronder de dienst lokaal onderwijsbeleid.
Samen werken we initiatieven uit zoals de
uitmetjeklasmarkt en uitmetjeklas.be (waar
leerkrachten kennismaken met het educatieve aanbod van de stad) en de Inspiratienamiddag Cultuur (waar we leerkrachten op een
actieve manier met de educatieve werking van
de Brugse cultuurhuizen en stadsdiensten in
contact brengen).
• De werking cultuur-onderwijs verleende ook
zijn medewerking aan het familieaanbod voor
Open Monumentendag, het educatieve pakket
voor de tentoonstellingen rond de Eerste Wereldoorlog en de didactische schooluitstap van
de dienst Lokaal Onderwijsbeleid.

CULTUREEL WIJKWERK UITWIJKEN
Het cultureel wijkwerk van Brugge Plus wil, door
middel van cultuur in al zijn vormen, de betrokkenheid van bewoners vergroten bij het cultureel
en sociaal gebeuren van de stad. Ook het niettraditioneel cultuurpubliek, de bewoners van in
en buiten de binnenstad kunnen zo genieten van
culturele evenementen, letterlijk in hun achtertuin.
Sinds 2010 organiseert Brugge Plus jaarlijks in
mei, juli en september Uitwijken. Zo hield de Uitwijkenkaravaan in 2013 halt in 15 verschillende

Nog een beeld uit Cirque
Plus in 2013.

Brugse wijken. Uitwijken is dan ook uitgegroeid
tot een vaste waarde in het cultureel landschap
in Brugge.
Uitwijken mei bestond uit een namiddagprogramma in Zeebrugge, Dudzele, Sint-Andries,
Sint-Michiels, Assebroek, Christus-Koning en in
de binnenstad. Naast de theatervoorstelling van
The Primitives was er een ‘torenbouwworkshop
en een optreden van Ephi Ciel. Ook de nieuwe
wafelenbakfiets was een succes.
In juli vond Uitwijken de week voor Cirque Plus
plaats en stond een circusvoorstelling in Koolkerke, Sint-Andries, Sint-Pieters, Sint-Michiels
en Ver-Assebroek op het programma.
In september waren er vier Uitwijkenweekends. Deze vonden plaats in Sint-Andries, SintMichiels, Assebroek en Sint-Kruis. Meer dan
30 activiteiten stonden toen op het programma, waaronder een taartenworkshop, circusvoorstellingen, juwelenworkshop, concerten,
filmvoorstellingen, een eigen geproduceerde
theatervoorstelling en verteltheater, en de fel
gesmaakte buurtensoep en het taartenmoment.
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2013 onder meer in de organisatie van meerdere
busreizen naar Le Channel, een circusstage en
een samenwerking rond Uitwijken in Calais.

IN&UIT

Tango op de Vismarkt:
elke zondagavond in
juli en augustus.

De culturele wijkwerking van Brugge Plus verleende ook zijn steun aan ‘Dansen op de Vismarkt’ samen met Pasos de Brujas, Salsa de
Brujas en Danskedoen. En er waren ook intense
samenwerkingen met Vel tegen Vel (cultuur-onderwijs), de Openbare Bibliotheek Brugge, Erfgoedcel Brugge, de Spil in Roeselare, Kunstencentrum De Werf, Woesh, …

KRINGLOOPEXPO
Sinds 2011 wil Brugge Plus met Kringloopexpo
een tweede leven geven aan tentoonstellingsen podiummateriaal. Zowat alle grote culturele
spelers uit Vlaanderen en Brussel zijn actief op
www.kringloopexpo.be. Ook vele van de Brugse
stadsdiensten maakten reeds dankbaar gebruik
van het aanbod op deze website. Kringloopexpo
kreeg in 2013 ook aandacht op de nationale zender VIER en maakte deel uit van het innovatieve
‘ministerie van ideeën’. Kringloopexpo wil culturele organisatoren ook stimuleren om bij hun
producties vanaf de ontwerpfase rekening te
houden met duurzaam (her)gebruik en van hun
materiaal. Daarom wordt ook samengewerkt
met belangrijke Belgische partners zoals: Green
Track, Jonge Sla, Groene Apen, REcoEP, Ovam,
Transitienetwerk Cultuur, Netwerk Alert...

EUROPESE SAMENWERKING
In het kader van Interreg heeft Brugge Plus onder de naam Happy Border een Europese samenwerking met Le Channel uit Calais. Zowel Brugge
Plus als Le Channel hebben een werking op het
gebied van straattheater, circus en activiteiten in
de wijken. Beide organisaties wilden een grensoverschrijdende samenwerking opzetten voor
producties die specifiek in de wintermaanden in
openlucht kunnen worden getoond, met aandacht
voor participatie van inwoners. Dit uitte zich in
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Een ander terrein waarop Brugge Plus actief is,
omvat het cultuurtoeristisch onthaal en de ticketverkoop via In&Uit, een bezoekerscentrum waar
iedereen terecht kan voor informatie, tickets
en toeristische dienstverlening. In&Uit Brugge
kreeg het voorbije jaar 434.756 bezoekers over
de vloer. Van het totale aantal bezoekers is 71 %
toerist. 29 % van de bezoekers hebben tickets
gekocht. Engelstalige toeristen vertegenwoordigen 23 %; Frans 18 %, Nederlands 15 %, Spaans
8 % en Duits 7 %. 3800 bezoekers kochten een
stadsgids voor 5 euro. 3628 toeristen kochten
een Brugge Citycard.
In&Uit Brugge verkocht in het totaal 89.348 tickets met een piek van 12.548 tickets in juni (start
voorverkoop Concertgebouw en Cultuurcentrum). Dat is een stijging van 4 % ten opzichte van
2012 of 17 % ten opzichte van 2011. 68 % van het
totaal aantal tickets werd aan de balie verkocht,
32 % online.
Brugge Plus heeft een eigen uitgebreid jaarverslag van 2013 dat op eenvoudige aanvraag
kan worden verkregen (050 44 20 02 of
info@bruggeplus.be of zelf downloaden op
www.bruggeplus.be).

Musea Brugge
Musea Brugge is de overkoepelende organisatie van 16 museumlocaties met een heel
gevarieerd aanbod. De locaties zijn opgedeeld in drie groepen: het GROENINGEMUSEUM (Musea voor Schone Kunsten),
het HOSPITAALMUSEUM (historische
hospitalen met onder meer de Memlingcollectie) en het BRUGGEMUSEUM (stadsmuseum). Jaarlijks bezoeken ca. 1 miljoen
binnen- en buitenlandse gasten een of
meerdere Stedelijke Musea.
De drie museumgroepen hebben in 2013
elk een nieuw beleidsplan opgemaakt voor
de periode 2014-2018. Het Groeningemuseum en het Hospitaalmuseum behouden
hun erkenning op landelijk niveau. Voor
het Bruggemuseum worden via de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor cultureel erfgoed
extra middelen ter beschikking gesteld.
Musea Brugge wordt ondersteund door
de overkoepelende afdelingen Uitbating,
Veiligheid en Techniek, Marketing &
Communicatie, Financiën, Personeel en
Merchandising en Collectie en Documentatie. Uitbating, Veiligheid en Techniek
staat in voor de erfgoedbewaking in alle
16 museumlocaties, zowel in de museumzalen als via een 24/24 bemande controlekamer. Verder stelt de afdeling een technische ploeg (schrijnwerkers, elektricien,
schilder) ter beschikking voor dagelijks
onderhoud, op- en afbouw tentoonstellingen en art handling. De overige ondersteunende afdelingen komen hierna iets
uitgebreider aan bod.
Musea Brugge is tot slot ook verantwoordelijk voor Raakvlak (de intergemeentelijke
dienst archeologie Brugge en Ommeland)
en Erfgoedcel Brugge.

Bezoekers van De Groene Pluim.

De focus lag in 2013 op de eigen collectie en
het vernieuwen van de klimaatinstallatie van
het Groeningemuseum. De publiekswerking
zette in op internationale samenwerking en
zorgde voor de Franse vertaling van het succesvolle educatieve project ‘De Groene Pluim’. Het
Groeningemuseum en het Arentshuis werden
doorgelicht in functie van toegankelijkheid voor
mindervaliden en mensen met een etnischcultureel diverse achtergrond. Het kinderatelier verhuisde, omwille van plaatsgebrek in het
Groeningemuseum, naar de kleine zolder van
het Sint-Janshospitaal.
Significante bruiklenen uit particuliere verzamelingen versterkten de kerncollectie Vlaamse
primitieven. Vooral het topstuk van de Meester
van de Baroncelliportretten is een meerwaarde
voor de vaste opstelling.
Ook de tentoonstelling ‘Fabienne Verdier. Hommage aan de Vlaamse meesters’ met werken
van de gelijknamige Franse kunstenares benadrukte het artistieke belang van de eigen
collectie. Verdier trad via haar schilderijen op
een bijzondere manier in dialoog met Van Eyck,
Memling en hun tijdgenoten, iets wat zeer in de
smaak viel bij het (Franse) publiek. Zij gaf ook
een drukbezochte lezing in het museum, die live
gestreamd werd en op YouTube nog altijd een
grote populariteit kent.

GROENINGEMUSEUM
In 2013 werd hard gewerkt aan de inhoudelijke krijtlijnen voor de komende vijf jaar. Dit
‘Beleidsplan 2014-18’ werd door de Vlaamse
overheid positief onthaald en bepaalde in belangrijke mate de toegekende subsidies. Het
Groeningemuseum belandde in de top vijf van
de musea in Vlaanderen.
Fabienne Verdier

Jaarverslag 2013

141

Het Arentshuis vormde het decor voor drie collectiepresentaties die werken uit het prentenkabinet en het Groeningemuseum in de kijker
plaatsten. In het voorjaar werd een selectie
prenten van Jacques Callot getoond. Aansluitend
kreeg Vlaamse pop-art een stem in ‘Was het
nu ‘60 of ‘70?’. Het jaar eindigde met een confrontatie tussen het grafische werk van Frank
Brangwyn en dat van Gentenaar Jules De Bruycker, een bruikleen van het museum voor Schone
Kunsten in Gent.
Het Groeningemuseum participeerde ook in
externe exposities: 30 werken vonden hun weg
naar binnen- en buitenlandse tentoonstellingen.
Daarnaast verleende het Groeningemuseum zijn
medewerking aan projecten van het Bruggemuseum en het Hospitaalmuseum, waarvoor het 64
werken voor tijdelijke presentaties ter beschikking stelde.
Samen met de afdeling Collectie en Documentatie werd aandacht besteed aan conservatiebehandelingen en onderzoek. Zo werden fragmenten van een ‘Laatste Oordeel’ door de Meester
van het Heilig Bloed gerestaureerd en werd materiaal-technisch onderzoek verricht ter voorbereiding van een tentoonstelling over Pourbus
en Claeissens. De digitalisering van de collectie
werd verdergezet en er werd meegewerkt aan de
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VKC-clusterwebsite barokinvlaanderen.be.
Ten slotte werd het Vlaams onderzoekscentrum
voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
- verbonden aan het Groeningemuseum – personeelsmatig verder uitgebreid. Het onderzoekscentrum organiseerde in de winter opnieuw een
thematische lezingenreeks die een grote publieke belangstelling genereerde.

HOSPITAALMUSEUM
Het Hospitaalmuseum stond in 2013 vooral in het
teken van de opmaak van het beleidsplan voor
2014-18. De Vlaamse Gemeenschap baseert zich
op dat beleidsplan voor een kwaliteitsbeoordeling en bepaling van het subsidiebedrag. Ook het
Hospitaalmuseum kreeg een uitermate positieve
beoordeling en mag zichzelf tot de top vijf van de
musea van Vlaanderen rekenen.
In het voorjaar en de zomer maakte het SintJanshospitaal met een monumentaal werk van
Fabienne Verdier deel uit van de gelijknamige
tentoonstelling (zie Groeningemuseum). In het
najaar stelde het een presentatie in de reeks
‘OCMW-collecties te gast’ tentoon: ‘Hospitaal
Notre-Dame à la Rose, Lessines’ (30 oktober – 2
februari 2014). In Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

liep tot 2 april de jaarlijkse tentoonstelling ‘Maria
in Beeld. Madonna’s uit Brugs Patrimonium’.
Zoals gebruikelijk vonden er tal van publieksactiviteiten plaats, zowel voor jongeren als voor
de Bruggelingen en regiobewoners. Veel van die
activiteiten maakten deel uit van grotere campagnes met verschillende partners, zoals Musea
Andrea (30 januari), Erfgoeddag (21 april), Uitmet-je-klas (4 juni), Schatten van Vlieg, Zomeratelier en Museumhotel (juli-augustus), Autoloze
Zondag (15 september), Inspiratiedag voor Leraren (9 oktober) en Kunstendag voor Kinderen (17
november). Dit uiteraard naast het uitgebreide
vaste aanbod aan publiekswerking. Een vaste
waarde zijn de concerten in O.L.V.-ter-Potterie,
in samenwerking met het Concertgebouw en
Musica Antiqua.
Naast het vele onzichtbare, maar arbeidsintensieve werk achter de schermen – zoals onderzoek, expertiseopbouw, netwerken in binnen- en
buitenland, beheer en onderhoud van gebouwen
en collecties, expertise delen en informatie verstrekken aan derden – werd het nodige gedaan
om de presentatie van de collecties op beide
locaties te verbeteren. Opvallend is vooral de
herinrichting van de opstelling rond medische
geschiedenis in het Sint-Janshospitaal, dit in
nauwe samenwerking met het Brugse medischhistorische genootschap Montanus. Ook is er
veel werk gemaakt van het meerjarig project
‘Zusterverhalen’, waar verhalen en getuigenissen van de laatste zorgverstrekkers die op de
twee sites gewerkt hebben, worden vastgelegd.
Het Sint-Janshospitaal is bijzonder trots op een
tondo met een Madonna van Hans Memling, een
uitzonderlijke en langdurige bruikleen uit privébezit die in de context van het Ursulaschrijn is
opgesteld.

BRUGGEMUSEUM
Van 23 maart tot 23 juni 2013 pakte het Bruggemuseum uit met de prestigieuze tentoonstelling
‘Liefde en Devotie. Het Gruuthusehandschrift’.
Het Gruuthusehandschrift is een verzamelhandschrift dat omstreeks 1400 in Brugge werd samengesteld. De liederen, gebeden en gedichten
zijn een belangrijke getuigenis van de Middelnederlandse letterkunde. De meest bekende tekst
is wellicht ‘Egidius waer bestu bleven’.

In het voorjaar van 2013 was het handschrift
uitzonderlijk te zien in het Gruuthusemuseum.
Unieke kunstvoorwerpen brachten de teksten
en thema’s weer tot leven. Ze schetsten het culturele, sociale en religieuze klimaat in Brugge,
dat in die vroege 15de eeuw een internationale
handelsstad was. Voor het Bruggemuseum was
deze tentoonstelling van belang op vlak van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met
belangrijke internationale en academische partners. Getuige daarvan zijn het wetenschappelijk
congres (25 tot 27 april 2013) en de catalogus.
Voor het publiek was er naast de indrukwekkende tentoonstelling een rijk aanbod aan lezingen, tentoonstellingszondagen, concerten, op
maat voor scholen en een participatietraject met
een muzikaal-literaire kroegentocht. In het oog
springend was de songwriterwedstrijd ‘Hitspot’
onder begeleiding van Ozark Henry.
Van een heel andere aard was het traject rond
het Brugsch Poppenspel Den Uyl. Heel veel part-
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ners sloegen de handen in elkaar om dit unieke
erfgoed nieuw leven in te blazen. Dat gebeurde
onder meer met een nieuwe opstelling in het
Volkskundemuseum, een theatertournee door
Ultima Thule en workshops voor kinderen en
jongeren. Er verscheen een publicatie in de reeks
Museumbulletin.
Met de tentoonstelling ‘14-18. Oorlog in Beeld |
Brugge in Oorlog’ wordt in 2014 de Eerste Wereldoorlog herdacht, en dit met de curatoren David Van Reybrouck (auteur), Sophie De Schaepdrijver (historica) en Carl De Keyzer (Magnum
fotograaf). De voorbereidingen achter de schermen draaiden in 2013 op volle toeren.
Onder grote belangstelling werden twee nieuwe
verhaallijnen of toekomstvisies voor Brugge voorgesteld: ‘Brugge Letterstad’ en ‘Handmade in
Brugge’ door het BEN, het Brugs Erfgoednetwerk.

MARKETING EN COMMUNICATIE
Deze overkoepelende afdeling staat in voor het
promoten van de permanente collecties van de
16 musea enerzijds en alle tijdelijke expo’s en
andere evenementen anderzijds. Naast het informeren via allerlei kanalen en media heeft de
afdeling ook als missie het publiek te teasen en
aan te zetten tot (herhaaldelijk) museumbezoek.
De marketingverantwoordelijke stuurt front- en
backoffice aan, terwijl de communicatieverantwoordelijke twee onthaalbeambten aanstuurt die
voor lokale distributie instaan.
Pers
De communicatieafdeling speelt voortdurend in
op de vragen van de media. In 2013 werden ca. 30
persberichten uitgestuurd, tientallen persconferenties georganiseerd en heel wat filmploegen
onthaald. De aanpak resulteerde in meer dan
900 recensies en heel wat radio- en tv-reportages. Naast de free publicity werd ook advertentieruimte aangekocht in diverse media.
Communicatie
In 2013 lag de focus op de expo’s ‘Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift’ en ‘Fabienne
Verdier. Hommage aan de Vlaamse meesters’.
Daarnaast werd vanzelfsprekend ook aandacht
besteed aan de permanente collecties en kleinere projecten.
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De communicatieafdeling staat in voor het onderhoud van de museumwebsite en is actief op
diverse sociale media. Het aantal vind-ik-leuks
op de Facebookpagina steeg in 2013 van 2.500 tot
3.441. Ook op Twitter ging het aantal volgers erop
vooruit: van ca. 1.000 naar 1.415.
De afdeling verzorgt de lay-out van 90% van het
eigen promodrukwerk en de advertenties die geplaatst worden.
Marketing
Het uitwerken en afsluiten van structurele partnerships met belangrijke partners en sponsors
blijft cruciaal. Voor de tentoonstelling ‘Liefde &
Devotie. Het Gruuthusehandschrift’ verzorgde
deze afdeling de (media)deals en werkte ze de
songwriterwedstrijd ‘Hitspot’ uit.
Deze afdeling stond ook in voor de implementatie
van een nieuw ticketnetwerk aan alle kassa’s.
Publiekscijfers
Ondanks de crisis deden de musea het goed in
2013. Musea Brugge klokte af op 924.586 bezoekers. De drukst bezochte locaties waren het
Belfort (238.733), de Onze-Lieve-Vrouwekerk
(195.839) en het Groeningemuseum (135.024).

FINANCIËN, PERSONEEL EN
MERCHANDISING
De aanhoudende crisis maakte het nodig om alle
zeilen bij te zetten voor het genereren van de nodige ontvangsten voor de museale werking. De
volgehouden inspanning resulteerde in een mooi
resultaat: de ontvangsten van kassa’s en shops
overstegen de vooropgestelde begrotingscijfers
met maar liefst 10 procent. De tentoonstelling
van Fabienne Verdier in het Groeningemuseum
zette niet alleen sterke bezoekcijfers maar ook
een opvallende verkoop van vooral de Franstalige
catalogus neer. Er ging ook een gunstig effect uit
van de verkoop van museale merchandising in de
shop van het Historium, die in de loop van 2013 op
kruissnelheid begon te draaien. Binnen de merchandising werd in het voorbije jaar sterk ingezet
op het verruimen van het aanbod van producten
aan democratische prijzen. In het kader van een
doorgedreven collectiebeheer werden het voorbije
jaar heel wat collectiestukken weggehaald uit diverse stadskantoren en vanuit de museumshops

vervangen door eigentijdse vormen van decoratie.
Op het vlak van uitgaven werd de gevoerde koers
van besparingen voortgezet.
Het personeelsbeleid maakte werk van de voortgezette professionalisering van de diverse functies binnen de musea. Met het oog op een zuinig
en efficiënt beleid wordt volop gezocht naar een
haalbare manier om de nakende golf van pensioneringen onder het uitbatingspersoneel het
hoofd te bieden.
Een blik op een deel van
de merchandising.

COLLECTIE EN DOCUMENTATIE
De afdeling Collectie en Documentatie omvat de
werking van de museumbibliotheek en de afdeling Behoud en Beheer. De bibliotheek beheert
het vaste tijdschriftenbestand, verwierf afgelopen jaar 501 boeken en verwerkte 728 publicaties
digitaal (waarvan 105 binnen het kader van het
Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de
Bourgondische Nederlanden).
De cel Behoud en Beheer behandelde tijdelijke
uitgaande bruiklenen van 44 objecten uit eigen
collectie aan 23 instellingen en 1 kunstwerk in
langdurige bruikleen. De afdeling werkte inhoudelijk en praktisch mee aan alle eigen tentoonstellingen op het vlak van behoud en beheer. In
dit kader werden 37 kunstwerken geconserveerd
of gerestaureerd, waarvan 23 in eigen beheer en
14 via uitbesteding aan externe restauratoren.
Naast verbetering en aanpassing van 6033 gegevens groeide de digitale databank van de eigen
collecties met 1749 objectrecords. Deze opdracht
werd ondersteund door het maken van digitale
opnames door de stadsfotografen en Lukas Art
in Flanders, in totaal circa 2900 opnames. Sinds
2013 zijn de collecties ook online raadpleegbaar,
en dit via samenwerking met de Provincie WestVlaanderen (www.erfgoedinzicht.be).
In de loop van 2013 vonden twee intensieve verhuisbewegingen plaats: het overbrengen van
de collecties natuursteen naar het Spaans Huis
grenzend aan de Pakhuizen, alsook de verhuis
van ca. 80 % van de bibliotheek in functie van de
uitbouw van een centrale museumbibliotheek op
de site van het Sint-Andreasinstituut. Daarnaast
werden er aankopen voorbereid voor de installatie van nieuwe textieldepots en de uitbouw van
het prentenkabinet.

De afdeling Collectie en Documentatie organiseerde ten slotte de tentoonstelling ‘Tot het uur
van onze dood’ in de Sint-Jakobskerk.

RAAKVLAK (INTERGEMEENTELIJKE
DIENST VOOR ARCHEOLOGIE IN
BRUGGE EN OMMELAND)
In 2013 omvatten de taken die Raakvlak in navolging van de resultaatsverbintenis met de Vlaamse
overheid diende op te nemen, de advisering van
bouwdossiers, de inventarisatie van ongekend
archeologisch erfgoed in de kustvlakte, de inventarisatie van vondsten en in belangrijke mate ook
de publiekswerking. In deze laatste categorie zijn
vooral de workshops voor scholen en volwassenen in het Merovingisch Huis in de tuin van WZC
Hallenhuis (Sint-Andries) en publieksmomenten
tijdens opgravingen vermeldenswaardig.
Wat het veldwerk betreft, voerde Raakvlak op
Brugs grondgebied zelf heel wat onderzoek uit.
Grootschalig proefsleuven- en/of booronderzoek
vond plaats op de terreinen van de geplande A11
en in het gebied ten noordoosten van Brugge waar
Elia ondergrondse hoogspanningslijnen plant.
Deze onderzoeken hebben tot doel om voorafgaand aan de werken ongekend archeologisch
erfgoed in kaart te brengen, maar laten ook toe
om van een groot deel van de oostelijke kustvlakte
de vroegere landschappen te reconstrueren.
Het proefsleuvenonderzoek op het A11-tracé
leidde in 2013 tot een opgraving ter hoogte van de
Zonnebloemweg. Hierbij werden, naast sporen
van Romeinse zoutwinning en bewoning, voor
het eerst resten van menselijke aanwezigheid in
de kustvlakte aangetroffen.
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Op een terrein aan de Barrièrestraat kwamen bij
proefsleuvenonderzoek onder meer de resten van
een gebouw aan het licht dat wellicht in de vroege
ijzertijd (ca. 800-500 v. Chr.) kan gesitueerd worden. Verder onderzoek staat gepland voor 2014.
In de Brugse binnenstad vond op verschillende
locaties kleinschalig onderzoek plaats. Onder
andere aan de Hugo Losschaertstraat en in de
Katelijnestraat kon Raakvlak waarnemingen
verrichten die bijdragen tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad.
Een bijzonder onderzoek ten slotte was het bergen
van een Spitfire uit WO II in het Tillegembos in SintMichiels, in samenwerking met de Groep HuygheDecuypere en de Provincie West-Vlaanderen.

ERFGOEDCEL BRUGGE
Erfgoedcel Brugge wil zoveel mogelijk mensen
het rijke Brugse cultureel erfgoed laten ontdekken, en dit telkens in samenwerking met
verschillende erfgoedactoren. Informeren, ondersteunen en samenwerken rond erfgoed zijn
hierbij speerpunten.
Met 55 activiteiten had je in Brugge tijd te kort op
Erfgoeddag 2013. ‘STOP de TIJD’ was het centrale thema, waarop 40 erfgoedorganisaties inspeelden, goed voor ongeveer 10.000 bezoekers
op 20 en 21 april.

De website historischebronnenbrugge.be stelde
haar twaalfde bron voor: ‘Op bedevaart naar Jeruzalem. Een praktisch reisgids door Rombout
de Doppere uit 1491-1492’. Ook aan de erfgoedwebsites verhalenbankbrugge.be, beeldbankbrugge.be en huizenonderzoekbrugge.be werd
nieuw materiaal toegevoegd.
Erfgoedcel Brugge liet ook de Heilig Bloedprocessie filmen en bracht die uit op DVD. Die DVD
werd internationaal verspreid en beschikt over
Engelse ondertitels.
‘Snapshot’ is een reeks fototentoonstellingen
rond Brugs immaterieel erfgoed in de tuin van
het Volkskundemuseum in samenwerking met
het Bruggemuseum en het Fotohuis (Stedelijke Academie). Fotografen Zaza Bertrand, Nick
Hannes, studenten van het Fotohuis en Titus Simoens gaven hun kijk op karnaval, de Meifoor,
de Brugse derby en de muziekkorpsen de Koninklijke Speelschaar SFX en Scoutsharmonie
Sint-Leo.
De Provincie West-Vlaanderen reikte in 2013 ook
zijn tweejaarlijkse Erfgoedprijs uit. Uit de meer
dan 300 inzendingen kwam Erfgoedcel Brugge
met drie projecten op de shortlist van 18 laureaten terecht in de categorie Publiekswerking:
Snapshot, Souvenirs en Sportverhalen. Snapshot
kaapte uiteindelijk de hoofdprijs weg.

Tijdens de Erfgoeddag.
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Stadsarchief
In 2013 vonden in het Stadsarchief ingrijpende werkzaamheden plaats. Eind juni kwamen
burgemeester Renaat Landuyt en schepen
Hilde Decleer langs voor de officiële ingebruikname van de nieuwe receptiebalie in
de vernieuwde inkomhal. Ook online nam
het Stadsarchief een nieuwe start. De website
archiefbankbrugge.be ging al begin 2013 officieel van start. Deze virtuele leeszaal voor genealogisch onderzoek werd meteen een van
de populairste websites van het Stadsarchief.
In 2013 kwam het Stadsarchief nog herhaaldelijk in de belangstelling naar aanleiding van
tentoonstellingen die door het Stadsarchief
zijn georganiseerd of waaraan werd meegewerkt. De vzw Levend Archief, de vriendenvereniging van het Stadsarchief, vierde zijn
twintigjarig bestaan met enkele belangrijke
initiatieven. De voorbereiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vanaf 2014
leidde tot enkele opmerkelijke aanwinsten.

EEN FACELIFT IN DE INKOMHAL
De bezoekers van het Stadsarchief, samen met
die van het Bruggemuseum ‘Brugse Vrije’, worden vanaf eind juni 2013 onthaald aan een nieuwe receptiebalie. Ze beschikken voortaan buiten
de leeszaal over een vestiaire met opbergruimte
voor tassen en ander materiaal. De houten toegangsdeur van de inkomhal is vervangen door
een glazen tochtsas, wat de toegankelijkheid en
de zichtbaarheid van het Stadsarchief in hoge
mate bevordert. Voor deze ingrijpende verandering werd in 2011 een dossier uit 2004 weer vlot
getrokken. De administratieve afwikkeling was
klaar eind 2012, zodat de werkzaamheden begin
2013 konden beginnen. De doordeweekse activiteiten achter de schermen ondervonden daar
weinig hinder van, de publieksactiviteiten daarentegen moesten worden beperkt. Het Stadsarchief kon voor het eerst in eigen huis geen activiteiten organiseren in het kader van het jaarlijkse
Erfgoedweekend, en ook de geleide bezoeken en
tentoonstellingen konden pas opnieuw opstarten
in de tweede helft van het jaar.
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De heringerichte ontvangstruimte van het Stadsarchief,
met receptiebalie en vestiaire
in de inkomhal.
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ARCHIEFBANKBRUGGE.BE, DE VIRTUELE
LEESZAAL

TENTOONSTELLINGEN EN ANDERE
PUBLIEKSACTIVITEITEN

Op 28 januari werd in aanwezigheid van burgemeester Renaat Landuyt de website archiefbankbrugge.be gelanceerd. In deze virtuele
leeszaal zijn nu, na nog een aanvulling op 12 juli,
alle akten van de Burgerlijke Stand van de Stad
Brugge van 1796 tot en met 1910 integraal beschikbaar, alles samen 347.858 akten. In 2013
werd deze site 41.051 keer bezocht door 5760
geregistreerde bezoekers uit 52 landen.

In de tweede helft van 2013 zijn de publieksactiviteiten opnieuw gestart met onder andere de
organisatie van niet minder dan drie tentoonstellingen, waarvan twee in eigen huis. De tentoonstelling ‘Het Klavecimbel van Ligeti’, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het vermaarde
MA-festival, lokte in de zomermaanden een internationaal publiek van muziekliefhebbers. De
najaarstentoonstelling ‘Brouwen en Mouten in
Brugge in de 19de en 20ste eeuw’ bracht een populair thema van de recente Brugse geschiedenis
onder de aandacht. Deze tentoonstelling kon een
publiek van zowel Bruggelingen als toeristen bekoren. Massale en koninklijke belangstelling was
er voor de tentoonstelling ‘De Belgische vorsten
in Brugge, 1831-2013’, naar aanleiding van de
Blijde Intrede van het vorstenpaar op 25 oktober.
Deze tentoonstelling liep van 23 oktober tot 3
november in het stadhuis.

Ook de andere websites waarop materiaal van het
Stadsarchief werd aangeboden, krijgen nog altijd
ruime aandacht van het publiek. Beeldbankbrugge.be, de onbetwiste topscorer, werd 56.533
keer aangeklikt door 37.547 unieke bezoekers.
De mediabelangstelling voor het privé-initiatief
‘Brugge vroeger en nu’ op Facebook, dat volop
gebruik maakt van beeldbankbrugge.be, heeft
ongetwijfeld bijgedragen tot het blijvend succes van deze website, die overigens nog steeds
wordt aangevuld en eind 2013 37.984 beelden
bevatte. Huizenonderzoekbrugge.be werd 15.161
keer aangeklikt door 8228 unieke bezoekers.
Historischebronnenbrugge.be, met vier van de
dertien bronnentoegangen uit het Stadsarchief,
werd 11.426 keer aangeklikt door 8083 unieke
bezoekers. Voor de instandhouding van deze drie
websites was de logistieke en financiële inbreng
vanuit de Erfgoedcel onontbeerlijk.

Daarnaast kon het Stadsarchief in ruime mate
meewerken aan tentoonstellingen van Musea
Brugge. Het Stadsarchief was een van de belangrijkste bruikleengevers en leverde ook een stevige
inhoudelijke bijdrage aan ‘Liefde & Devotie: het
Gruuthusehandschrift’ van 22 maart tot 23 juni
in het Gruuthusemuseum. Foto’s uit het Stadsarchief waren te zien in afleveringen 6 (de Meifoor)
en 7 (de Brugse voetbalderby) van het bekroonde
tentoonstellingsproject ‘Snapshot’, een initiatief
van de Erfgoedcel. Het Stadsarchief werkte mee
aan de tentoonstelling ‘Tot in het uur van onze
dood. Funeraire rituelen en gebruiken in Brugge’
tijdens de zomermaanden in de Sint-Jakobskerk.
De overige publieksactiviteiten verliepen meestal in samenwerking met de vzw Levend Archief.
Vermeldenswaard zijn de voorjaarsvoordracht
van 25 april die de vijftigste verjaardag van de
spectaculaire actie van Victor De Paepe in verband met het Groot Visserijprivilege in herinnering bracht, en vooral de zeer geslaagde viering
van het twintigjarig bestaan van de vereniging
met de uitreiking van de Levend Archiefprijs aan
prof. dr. Jan Dumolyn op 5 oktober.
Sinds verscheidene jaren is het Stadsarchief,
samen met enkele andere stadsdiensten en
vzw Brugge Plus, druk in de weer met de voorbereiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog vanaf 2014. Dit heeft geleid tot enkele
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merkwaardige schenkingen: de ‘Albums Keukeleire’ met uniek fotomateriaal, en de ‘Collectie
Haesebrouck’, in verband met de oorlogsblinde
Raymond Haesebrouck, een van de beroemdste
Brugse oudstrijders.
Het Stadsarchief werd bezocht door 29 groepen.
Het overgrote deel bestond uit schoolgroepen
(24). Slechts twee groepen hadden hun geleid
bezoek voorbereid op basis van onze website
adornesachterna.be, bestemd voor het middelbaar onderwijs (12 in 2012). Voor het basisonderwijs is sinds 2013 de ‘beeldbankkoffer’ ter beschikking. Die werd volop gebruikt in het tweede
trimester van het schooljaar 2012-2013.

DE DOORDEWEEKSE WERKING
Er waren 3182 dagelijkse inschrijvingen in het
register van de leeszaal, een lichte daling ten opzichte van het recordjaar 2012 (3328) maar nog
steeds zeer respectabel ten opzichte van 2011
en voorgaande jaren (2833 inschrijvingen, na opeenvolgende jaren van daling). De geregistreerde
bezoeken vertegenwoordigen 810 unieke bezoekers (837 in 2012, 852 in 2011). De lichte daling

van de bezoeken is waarschijnlijk te wijten aan
de openstelling van de nieuwe leeszaal van het
Rijksarchief. Opmerkelijk is het gebruik van de
leeszaal door blokkende studenten tijdens de vakanties, goed voor 107 bezoeken, een verviervoudiging sinds 2012. De bezoekers van de leeszaal
vroegen 4828 keer documenten uit het depot aan
(5111 in 2012).
De stedelijke administratie heeft 983 dozen
voor permanente bewaring overgedragen (270
in 2012, 1200 in 2011, 1000 in 2010). 150 meter
archief kon worden vernietigd (238 in 2012, 75 in
2011, 50 in 2010).
De digitaliseringsprojecten van het Stadsarchief
verdienen hier zoals altijd een aparte vermelding.
Deze projecten kunnen alleen in stand worden
gehouden dankzij de vrijwilligerswerkgroep Enter van de vzw Levend Archief. Meest in het oog
springend zijn ook in 2013 de ontsluiting van de
affiches voor 1914-1918 en de aanvullingen van
archiefbankbrugge.be. Het in 2012 verworven archief van zanger-cabaretier Willy Lustenhouwer
werd in 2013 gedigitaliseerd, in functie van een
betere bewaring en toegankelijkheid.

De leeszaal van het Stadsarchief in december 2013: het gewone publiek is aangevuld met blokkende studenten.
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HOOFDSTUK 11
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Toerisme

Toerisme
In het najaar van 2012 werd het nieuwe strategisch plan voor het toerisme in Brugge afgerond dat de focus op kwaliteitstoerisme
legt. In 2013 werd hier al meteen werk van
gemaakt, met o.m. de opstart van opleidingstrajecten rond gastheerschap bij de koetsiers,
de bootjesexploitanten en de taxichauffeurs.
Met lokale stakeholders werd concreet invulling gegeven aan de strategie rond het baanbrekend (Brugs) vakmanschap, dit met het
oog op de verdere inhoudelijke verdieping en
vernieuwing van het aanbod.

BUDGET
In 2013 werden geen eigen projecten voor betoelaging ingediend. Toerisme Brugge ondersteunt en faciliteert echter wel subsidieaanvragen van private en publieke partners in het
kader van de impulsprogramma’s van Toerisme
Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen.
Op die manier verkreeg het Kantcentrum vzw
een totale subsidie van 299.003 euro voor de
toeristische ontsluiting van het kantaanbod in
Brugge.
Via de vzw Kunststeden Vlaanderen, een samenwerkingsverband tussen de diensten voor
toerisme van de vijf Vlaamse kunststeden, werd
een subsidie van 164.211 euro aangevraagd en
verkregen voor de uitbouw van het eerstelijnsonthaal bij musea en attracties in de kunststeden. Beide projecten zijn inmiddels in uitvoering.
2009
Stad Brugge

2010

Evolutie gastenkamers
2009
adressen

168

kamers

363

2010

vergund
aangemeld

2011

2012

2013

7

21

42

86

45

60

78

79

In deze cijfers zijn de gastenkamers inclusief. Dit
was ook al het geval in 2012. Door begeleidende
maatregelen en een consistent beleid vanuit de
stad is het aantal vergunde gastenkamers in 1
jaar tijd verdubbeld. Het aantal gastenkamers
dat zich inmiddels heeft aangemeld of vergund
was eind 2013 even hoog als het aantal voor ingang van het logiesdecreet in 2010. In vergelijking tot andere kunststeden mag Brugge zich
overigens prijzen als beste leerling van de klas.
Evolutie hotelcapaciteit
2009

2010

2011

2012

113

111

108

103

102

hotelkamers

3497

3505

3495

3407

3396

hotelbedden

7693

7711

7628

7271

7197

hotels

2013

Daartegenover staat dat de hotelcapaciteit in
2013 opnieuw is gedaald. Hoe dan ook staat de
lichte daling in hotelcapaciteit de mooie groei in
overnachtingscijfers niet in de weg. Handig in
deze context is het jaarlijkse hotelrapport dat de
levensvatbaarheid van het commercieel logiesaanbod goed opvolgt.

2011

2012

2013

1.332.716,79

1.554.256,48

1.512.456,14

1.498.803,31

subsidies

797.200,00

267.000,00

169.184,00

628.400,00

0,00

private inbreng

100.070,00

50.000,00

50.000,00

59.500,00

19.468,33

poolwerking
totaal

1.414.689,50

134.415,54

133.372,99

156.210,83

161.843,92

166.462,58

2.364.402,33

2.004.629,47

1.887.850,97

2.348.547,23

1.600.620,41

TOERISME IN CIJFERS

Evolutie bezoekers musea en attracties
2009

Bij de opmaak van dit verslag zijn enkel aankomst- en overnachtingscijfers voor de eerste
10 maanden van 2013 bekend. Hierin scoort
Brugge beduidend hoger dan het gemiddelde
van de kunststeden. We verwachten dat in 2013
de kaap van de 1,8 miljoen overnachtingen overschreden zal worden.

stedelijke
musea
boottochten
City Tour
Brugge

2010

898.463 860.445

2011

2012

984.568 936.395

2013
824.586

974.038 954.060 1.040.937 988.127 1.019.093
43.855

38.587

41.057

46.087

50.031

De bezoekerscijfers van de musea tonen een
kleine terugval tegenover de vorige 2 jaren, maar

Jaarverslag 2013

151

er zijn toch bijna 70.000 bezoekers meer geteld
dan het gemiddelde over de periode 2006-2012.
De daling in 2013 is o.m. te wijten aan de sluiting van het Gruuthusemuseum van juni t.e.m.
december en de sluiting van de O.L.V-kerk van
oktober t.e.m. november. De stedelijke musea
behaalden in 2013 niettemin 8,8 % meer omzet.
In 2013 vervoerden de bootjes op de reien meer
dan 1 miljoen passagiers. Traditioneel zijn juli
en augustus de beste maanden, maar van april
t.e.m. september daalde het aantal passagiers
nooit onder de 100.000 per maand. Opmerkelijk
zijn de goede cijfers van de City Tour minibusjes.
Met ruim 50.000 passagiers behaalden zij hun
beste resultaat sinds 2002, toen Brugge Culturele Hoofdstad van Europa was.
Met de komst van het Historium eind 2012 en
de toeristische infobalie die in dit gebouw gevestigd is, is opnieuw toeristisch onthaal in het

centrum verzekerd. Het afgelopen jaar kreeg
het Historium maar liefst een miljoen bezoekers over de vloer. Uit de bezoekerscijfers van
het infokantoor, die sedert 1 juli adequaat bijgehouden worden, blijkt dat zich deels een
verschuiving voordoet van het infokantoor op ’t
Zand naar de Markt, maar ook en vooral dat hier
een extra publiek aangesproken wordt.

INCOMING
De incoming afdeling van Toerisme Brugge genereert via het fysisch en virtueel bezoekersonthaal een aanzienlijke omzet. Naast informatie
verstrekken, bestaat de taak van deze medewerkers ook uit het reserveren van gidsen, logies, dagtrips voor groepen en de verkoop van
commerciële producten zoals brochures, de
Brugge City Card,…

Resultaten / omzet incoming afdeling
2009

2010

2011

2012

2013

gidsbeurten

157.662,00

176.450,00

237.739,00

170.738,30

149.039,00

dagtrips

178.900,60

185.181,95

233.053,33

266.179,10

249.923,35

logiesreserveringen

523.470,86

396.157,47

365.779,43

197.084,63

125.727,60

verkoop artikels

122.078,82

131.415,00

140.959,41

119.404,60

99.536,04

Brugge City Card

31.050,00

201.667,00

264.325,00

271.057,00

381.392,00

933.884,64

1.013.162,28

1.090.871,42

1.241.856,17

1.005.617,99

totaal
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De omzet uit publieksverkoop is in 2013 gedaald. De stijgende populariteit van de ruime
internetmogelijkheden is een verklaring voor
de structurele daling in het aantal logiesboekingen. Het succesnummer én de sterkhouder
in dit verhaal is de Brugge City Card. Met deze
digitale voordeelpas werden de Brugse attracties en bezienswaardigheden meer dan 120.000
keer bezocht. Toerisme Brugge boekte in 2013
in totaal 3176 gidsen bij de gidsenverenigingen.

de eigen joint-promotions met derden, de persen tradewerking alsook de bestemmingscampagne “Visit Bruges, visit more”. Deze campagne werd bij de lancering in 2012 internationaal
bekroond en werd in 2013 zowel offline als online verdergezet. Naast ruime aanwezigheid in
de sociale media ontwikkelde Toerisme Brugge
een eigen (en succesvolle) gratis app. In samenwerking met de Erfgoedcel werd voor deze app
een erfgoedwandeling uitgewerkt en i.s.m. met
de dienst Lokale Economie werd ook het innovatief en trendsettend shoppingaanbod in deze
campagne ontsloten.
In 2013 begeleidde de pers en tradecel van Toerisme Brugge in samenwerking met Toerisme
Vlaanderen 191 journalisten, 86 bloggers en
294 professionelen. Met stip te noteren zijn de
opnames voor de eerste Bollywoodfilm in onze
contreien, “Peekay”, waarvoor Brugge gaststad
was. Deze film brengt concrete opportuniteiten
met zich mee voor de Indiase markt.

MARKETING

PROJECTEN

Toerisme Brugge is op het vlak van (internationale) bestemmingspromotie op veel domeinen
actief. Naast de eigen print en website is er de
opvolging van de campagnes die in samenwerking met Toerisme Vlaanderen worden opgezet,

In het licht van de 100-jarige herdenking van
de Eerste Wereldoorlog wordt gewerkt aan het
tentoonstellingsproject “14-18 Oorlog in beeld |
Brugge in oorlog” dat plaatsgrijpt in de winter
van 2014-15. De curatoren Carl Dekeyzer, David Van Reybroeck en Sofie De Schaepdrijver
zijn volop bezig met de uitwerking. De wezenlijke subsidies van Toerisme Vlaanderen en de
Provincie maken de realisatie van deze tentoonstelling mee mogelijk. Brugge wil zich ook als
gaststad profileren voor het herdenkingstoerisme dat van hieruit op excursie trekt naar de
Flanders Fields. Hiertoe ondersteunt Toerisme
Brugge de verschillende excursiemogelijkheden.
In 2011 werd een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen opgestart om
projecten en thema’s met gemeenschappelijk
belang gezamenlijk aan te pakken. De mogelijkheden hiertoe zijn legio. Naast de al vermelde
projecten werken de kunststeden verder aan
een gemeenschappelijk, performant CRM (customer relations management) waarin ze professionele contacten met elkaar delen.
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Eveneens te vermelden is de aanwezigheid van
de kunststeden in de wereldwijd succesvolle
arrivalguides.com, waar maar liefst in 9 talen onder meer in het Chinees en Russisch - informatie over Brugge te vinden is. Ook in Brussels
Airport werken de kunststeden aan hun gezamenlijke visuele aanwezigheid in de vorm van
‘You’re almost in…’- affiches op de zuilen in de
bagageruimte.

Meeting in Brugge vzw Congresbureau
Het officiële Congresbureau van de stad voert
sinds 1995 (18 jaar in 2013) de promotie van
Brugge als bestemming voor meetings, congressen, incentives, teambuildingactiviteiten en
andere bedrijfsevenementen.
De vzw bestond in 2013 uit 53 leden: Stad Brugge + 19 hotels, 6 vergaderlocaties, 2 traiteurs,
10 restaurants, 6 evenementenkantoren/PCO’s
(Personal Conference Organizers) en/of DMC’s
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(Destination Management Companies) en 9
congresdiensten en attracties.

DOSSIERS
Het team verwerkte 484 nieuwe aanvragen
(t.o.v. 415 vorig jaar), en noteerde 124 gerealiseerde dossiers.
MiB ontving 69 individuele bezoekers en 8 groepen van telkens een 15 à 20–tal meeting planners tijdens een studiereis of ‘fam trip’ in het
vakjargon (= familiarisation trip).

TERUGKERENDE ACTIES
• verdeling Meeting & Incentive Guide: 4.000
exemplaren
• SEO op de nieuwe website: 14.876 unieke bezoekers in 2013, waarvan 75% nieuwe bezoekers
• deelname aan 5 vakbeurzen, 5 workshops en
een 10-tal netwerkmomenten
• online aanwezigheid op diverse websites en
sociale media (LinkedIn, Facebook en Twitter)
• e-mailings op eigen database en contactadressen van derden
• telemarketing.

deze doelgroep meer zal worden bewerkt.
Een andere doelgroep die meer intensief
werd bewerkt zijn de associaties, veelal Europese vakverenigingen die in Brussel hun
zetel hebben.

SAMENWERKINGEN
• MiB werkte voor de 7de keer samen met
WESTTOER, waarbij er meer aandacht ging
naar het targetten van de juiste doelgroepen.
• MiB nam samen met het Congresbureau van
Toerisme Vlaanderen deel aan enkele vooraanstaande buitenlandse beurzen, en zetelde
samen met het TVL team in diverse werkgroepen rond de gezamenlijke positionering
van de Kunststeden.
• Het team werkt nauw samen met de dienst
Vergunningen, het Cultuurcentrum en de Cultuurcoach

PERSOONLIJKE AANPAK
Een persoonlijk contact bewijst keer op keer
doorslaggevend te zijn in deze sector, de ‘meeting industrie’.
In 2013 werd het aantal presentaties buitenshuis opgedreven. De potentiële ‘Bruggeklanten’
die MiB tot een kennismakingsbezoek kon verleiden, waren verrast door het ruime aanbod
aan incentive- en teambuilding activiteiten in en
rond de stad.

DOELGROEPEN
Brugge heeft een bijzonder rijk medisch verleden, waar het Congresbureau dankbaar op
inspeelt. De contacten met de academische/
medische sector werden uitgebreid, en er
werd gewerkt aan een marketingplan waarin
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