JAARVERSLAG 2012

Stad Brugge

Voorwoord
Op 14 oktober 2012 waren er verkiezingen voor nieuwe gemeenteraden en provincieraden. In
Brugge werd daarbij voor het eerst elektronisch gestemd. De stemuitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen zou tot belangrijke wijzigingen in het bestuur vanaf januari 2013 leiden. Na
een spannende verkiezingsnacht kwam uiteindelijk de sp.a als grootste partij (14 zetels) uit
de bus en de CD&V (13 zetels) als tweede. De twee partijen sloten snel een bestuursakkoord,
waarbij de sp.a als grootste partij de burgemeester zou leveren en de CD&V de voorzitter van
het OCMW.
In 2012 werden heel wat projecten ingehuldigd: het wijkcentrum in Daverlo, het fietspad met
speelelementen op de vroegere spoorwegbedding in de Sint-Pietersgroenestraat, het badengebouw op de Zeedijk en de verlengde Saint-George’s Day wandeling in Zeebrugge, een nieuw
toeristisch onthaalpunt in Historium op de Markt… In de parking ’t Zand werd een fietsenparking
voor 164 fietsen in gebruik genomen. Aan de Smedenpoort werden twee sierlijke voetgangersbruggen aangelegd.
Naast al deze opvallende initiatieven was er natuurlijk ook de dagelijkse werking van de hele
stadsadministratie, en ook dat wordt in dit jaaroverzicht uitgebreid voorgesteld. Zo werd er onder meer begonnen met de voorbereiding van de BBC, de nieuwe beheers- en beleidscyclus
waarmee Brugge begin 2014 van wal zal steken.
Over al deze en andere initiatieven 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.

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, 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. Het MAT
vergadert in principe maandelijks, telkens in
de week van de gemeenteraadszitting.
Samenstelling
Volgens afspraak volgde Koen Timmerman begin
2012 Jean-Marie Dewandel op als clustercoördinator burgerzaken. Voor de cluster milieu en veiligheid nam Caroline Van der Steen in het voorjaar
de fakkel over na de pensionering van Paul Van
Acker.
Behandelde items
Naast de materies waarover zijn tussenkomst
volgens het Gemeentedecreet verplicht is (vooral
personeelsaangelegenheden en advies over financiële aangelegenheden), behandelde het MAT traditiegetrouw zeer uiteenlopende items. Zij zorgden
elke maand voor een goed gevulde agenda en zelfs
voor meerdere extra bijeenkomsten.

BBC helpt
gestructureerder werken

Zo besprak het de voortgangsbewaking voor de
realisatie van het nieuwe Daverlocomplex dat uiteindelijk midden september open ging voor het
publiek. Ook de voortgangsbewaking voor de vernieuwing van de stedelijke website stond regelmatig op de agenda. Behoudens onvoorziene omstandigheden zou die in juni 2013 online gaan.

Met een nieuwe bestuursploeg op komst (legislatuur 2013-2017) drong een administratief memorandum zich op. Het bevatte aandachtspunten,
aangebracht vanuit de vele stadsdiensten (sterktes, zwaktes, uitdagingen, opportuniteiten, wensen, noden, …), bijgeschaafd in het MAT en aangevuld met een luik op algemeen-strategisch niveau.
Nog ingrijpender is de introductie van de nieuwe
‘beheers- en beleidscyclus’ (BBC). Vanaf 1 januari
2014 moeten bestuur en administratie grondig anders werken: nog gestructureerder en denkend op
langere termijn dan voorheen en dit voor beleidsplanning, budgetopmaak, uitvoering en opvolging.
Dit vergt een intense voorbereiding op meerdere
vlakken: nieuwe benaderingen, nieuwe processen,
nieuwe informatica, opleidingen en dergelijke.
Meerdere werkgroepen waren hiermee bezig. De
directe coördinatie gebeurde in 2012 grotendeels
door de stadsontvanger, in afwachting van de aanstelling van een specifieke BBC-coördinator binnen de Financiële Dienst vanaf november. Het MAT
kreeg elke maand een uitvoerige stand van zaken
en volgde dit nauwgezet mee op.
In samenwerking met een extern bureau werkte
het MAT eerste voorstellen uit om de stadsdiensten nog efficiënter te structureren, te organiseren
en te laten werken. Dit handelt onder ander over de
indeling van de diensten, de interne werkprocessen, een versterking van planning en coördinatie
en de werking van het MAT. Ook de klantgerichte
dienstverlening en de huisvesting van de diensten
(project stadskantoor) zijn hiervan belangrijke onderdelen.
In het kader van het Gemeentedecreet moeten alle
stedelijke en gemeentelijke vzw’s, bv. Brugge Plus,
het Entrepot, …) tegen het licht gehouden worden
van de nieuwe decretale regels over externe verzelfstandiging. Die oefening is in 2012 aangevat
om in 2013 – waar nodig – tot concrete voorstellen
te leiden.
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Secretarie
In het laatste jaar van de legislatuur, waren
er geen wijzigingen meer in de samenstelling
van het schepencollege en van de gemeenteraad. Uit de verkiezingsuitslag van 14 oktober
bleek duidelijk dat een groot aantal raadsleden niet opnieuw in de gemeenteraad zouden zetelen vanaf 1 januari 2014.
Gemeenteraadsverkiezingen
De zesjaarlijkse gemeente- en provincieraadsverkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober.
92.859 kiezers waren ingeschreven, van wie er
82.856 kwamen opdagen (89,23 %). Slechts 2.278
van hen stemden blanco (2,75 %).

Voor het eerst elektronisch stemmen in Brugge

Vanpraet, Agnes Versluys en van de ereschepenen
Moniek Boydens en Jean-Pierre Vanden Berghe.
Ook een aantal ‘anciens’ verliet de Brugse gemeenteraad en mochten voortaan de eretitel van
hun ambt dragen. Zo zetelde Jean-Marie Bogaert
meer dan 35 jaar in de Brugse gemeenteraad,
waarvan meer dan 10 jaar als schepen. Hij kreeg
de titel van ereschepen én van eregemeenteraadslid. Ook volgende raadsleden kregen de titel van eregemeenteraadslid: Bob Vanhaverbeke,
Pierre Chevalier en Guido Maertens (respectievelijk 24, 22 jaar en 18 jaar gemeenteraadlid) en
Bernard De Cuyper (14 jaar gemeenteraadslid en
4 jaar schepen). Tenslotte kregen de uittredende
schepenen Yves Roose en Mercedes Van Volcem,
beiden herkozen als raadslid, ook de eretitel voor
18 en 6 jaar schepenambt.

Uittredende burgemeester
Patrick Moenaert overhandigt
de sleutel van het stadhuis
aan de nieuwe burgemeester
Renaat Landuyt.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2012 Stad Brugge
nr.
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CD&V

21.404

26,6
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LIJST BURGEMEESTER

635

0,8

0

9

VCD

286

0,4

0

Er werd ook afscheid genomen van Patrick Moenaert. Na 18 jaar burgemeesterschap kreeg hij
van de Vlaamse regering de titel van ere-burgemeester. Gedurende de laatste weken van zijn
ambtstermijn werd hij veelvuldig in de bloemetjes
gezet, als dank en eerbetoon voor zijn vele jaren
en 100 % inzet voor Brugge.

Afscheid en eretitels
In december werd afscheid genomen van de gemeenteraadsleden An Braem, Rita Brauwers,
Arnold Bruynooghe, Yves Buysse, Jonathan Chevalier, Liliane Cottenie, Viky De Ridder, Marieke
Dermul, Jean-Pierre Inghelbrecht, Randall Lesaffer, Erik Snauwaert, Neédra Soltani, Jürgen
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Dienst Pers en Publicaties
49 edities van ‘7 dagen Brugge’, wekelijkse
persconferenties, 2.000 promotionele mappen voor buitenlandse voetbalsupporters,
een 200-tal vertalingen, de coördinatie van
het infoblad Bruggespraak, toespraken voor
burgemeester en schepenen en de toelichtende nota voor de maandelijkse gemeenteraadszitting: dit is een greep uit de vele
terugkerende taken van de dienst Pers en
Publicaties met z’n vier aparte cellen (layoutcel, stadsfotografen, vertaalcel en perscel). Ook 2012 was dus een goedgevuld jaar.
Fotografie
In nauwe samenwerking met de Informaticadienst
testten de fotografen diverse versies van het beeldenbankprogramma. In mei en juni vond op de Burg
de tentoonstelling ‘KiekJeBrugge’plaats, bestaande uit een reeks grote foto’s uit de collectie van de
stadsfotografen. Achteraf vonden deze afdrukken
een blijvend onderkomen in diverse stadsdiensten.

dingen zijn te herbekijken op www.brugge.be.
Voetbal
De dienst Pers en Publicaties stond ook in voor de
aanmaak van promotionele mappen voor buitenlandse voetbalsupporters die onze stad aandeden
in het kader van wedstrijden tegen Club of Cercle
Brugge. De dienst maakte in totaal een 2.000-tal
mappen in overleg met Politie, Toerisme Brugge,
de dienst Lokale Economie, de cultuurcoördinator
en de Preventiedienst. De lay-outcel verzorgde het
ontwerp van het materiaal, altijd aangepast aan het
bezoekende team.
In het kader van samenwerking met de politie voor
communicatie in specifieke omstandigheden, volgden twee medewerkers de Europese voetbalwedstrijd Club Brugge – Bordeaux. Ze maakten kennis
met de verschillende operationele acties, ontplooid
bij dergelijke grote manifestaties. Die kennis moet
helpen om gestructureerder en efficiënter te communiceren. Naar aanleiding van de risicowedstrijd
Club Brugge – Newcastle in november, hielpen
stadsvertaler en perscel om de binnen- en buitenlandse pers te woord staan.

Communicatiedienst

Perscontacten
De dienst organiseerde wekelijks een aantal persconferenties, onder andere naar aanleiding van
volgende ‘openingen’ en evenementen: Hoeve
Hangerijn, Badengebouw, Rijksarchief, Daverlo,
Saint Georges’ day, het nieuwe Politiehuis, de
nieuwe fietsverbindingen aan de Smedenpoort, de
paviljoenen op ‘t Zand, werken aan de expresweg
N31 enzovoort. Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober richtte de dienst een perszaal
in het stadhuis in. Pers en politici konden live de
berichtgeving en de resultaten volgen. De Perscel
coördineerde ook 17 uitzendingen voor ‘Trefpunt’
van de regionale televisiezender Focus. Die uitzen-
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Democratiefabriek doet nadenken

In dit verkiezingsjaar pakte de Communicatiedienst, naast de traditionele papieren
en elektronische communicatie, ook uit met
een heus verkiezingsproject. Het moest jong
en oud wegwijs maken in het zesjaarlijkse
verkiezingsgebeuren algemeen en in de
nieuwe manier van stemmen, namelijk met
de computer. Ook enkele andere grote communicatiecampagnes werden op touw gezet,
vooral over het vernieuwde mobiliteitsplan
en over de ontsluitingsprojecten van de Zeebrugse haven.
Papieren media
De Communicatiedienst verspreidde 503 verschillende brieven en briefkaarten met een totale oplage van 336.588 exemplaren, die van
Brugge Plus vzw inbegrepen. Dit is een record:
een surplus van 108 brieven en kaarten en 67.265
exemplaren ten opzichte van het vorige jaar. Het
jaarverslag 2011 telde 138 pagina’s en kreeg ook
nu weer een oplage van 200 exemplaren. De illustraties waren minder talrijk maar groter afgedrukt.
Elektronische media
Er werd hard gewerkt aan een volledig nieuwe
website, te bouwen door de firma Anaxis. Voor
de stad werken de Communicatiedienst, de Informaticadienst, de dienst Interne Communicatie
en Toerisme Brugge er aan mee, vanaf maart in
tweewekelijkse vergaderingen. Er komt een intranet, een bewonerswebsite en een luik voor bezoekers. De deadline is de zomer van 2013.
De Communicatiedienst, coördinator voor het
gebruik van de sociale media, lanceerde op 15
januari de officiële Facebookpagina en een Twitterkanaal van de Stad en zorgt sindsdien dagelijks
voor nieuwe informatie. Deze nieuwe kanalen zijn
uitermate geschikt voor het promoten van evenementen en campagnes en voor eventuele crisiscommunicatie.
Doordat ervan uitgegaan wordt dat het medium teletekst veel minder vaak dan vroeger wordt bekeken, beperkt de Communicatiedienst zich tot het
up-to-date houden van de pagina’s en het aanbieden van zoveel mogelijk vaste informatie, dus geen
nieuwsberichten meer.
Inspraak
Met 24 informatie- en/of inspraakvergaderingen
was 2012 een drukbezet inspraakjaar. De Communicatiedienst probeerde in de informatie- en
inspraakprocedure over wegenisprojecten extra

stappen uit zoals een toelichtingsmoment van het
voorstel tot heraanleg, een andere schikking in de
zaal en de voorafgaande inventarisatie van de mening van de bewoners. De doelstellingen van het
toelichtingsmoment waren: op een extra avond
vòòr de bewonersvergadering al inzage geven, de
mogelijkheid tot uitleg over de technische aspecten
én een lagere drempel bieden om vragen te stellen. Een eerste test van deze werkwijze kende geen
succes. De toepassing van de ‘andere schikking’
moest de drempel verlagen om vragen te stellen:
na de traditionele uitleg over het ontwerpplan wisselen de aanwezigen van gedachten in kleinere
groepen rond tafels. De vragen en suggesties die
uit deze groepen voortkomen worden daarna plenair besproken. De inventarisatie van meningen,
ten slotte, is een schriftelijke techniek waarin de
buurtbewoners de kans krijgen om de goede en de
minder goede punten van hun straat op te sommen.
De stedelijke Wegendienst neemt deze meningen in
overweging bij de opmaak van het eerste ontwerpplan.

Communicatiedienst centrale
organisator Welkomstavond
12 november

Communicatiecampagnes
Op 15 februari ging een nieuw mobiliteitsplan
in Brugge in voege. Ook nu maakte een ruime
communicatiecampagne dit bekend bij het brede publiek: een brochure, een nieuw verkeersen bussenplan, folders, affiches, flyers, kleine
kaartjes met parkeerinfo, stickers voor op de
parkeerautomaten, 26 ronde borden-blikvangers (aangebracht op de grote parkeerborden
rond Brugge) een perscampagne en info op de
stedelijke website.
Het EFRO-project Leefbare Haven Zeebrugge
liep eind 2011 af. Voor de verdere financiering
werd het project Leefbare Haven Zeebrugge
bis opgezet (1 maart 2012 - 28 februari 2014).
Voor 2012 en 2013 is er telkens een budget van
75.000 euro: 30.000 euro van EFRO en 45.000
euro van Stedenbeleid. Het communicatiecontract met Magenta en PRP werd verlengd tot
eind februari 2014. In mei werd een brochure
over de ontsluitingsprojecten van de Zeebrugse
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Project gemeenteraadsverkiezingen
De Communicatiedienst werkte naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober) het educatief project ‘Gebruik je stem’ uit,
bestaande uit een aantal initiatieven om burgers
op een neutrale manier te informeren over deze
verkiezingen én om hen te stimuleren bewust en
correct te stemmen. Er gingen 3.150 Infowijzers
over dit thema naar individuele burgers en naar
scholen die hem integreerden in hun lessenpakket.

Mobiel infopunt
spoorbrug Wulfsberge

haven verspreid in alle bussen van groot-Brugge. Een container met mobiel infopunt opende
midden november in Wulfsberge de deuren en
geeft inlichtingen over de aanleg van een nieuwe
spoorbrug ter vervanging van de overweg Wulfsberge: foto’s, verkeerscirculatieplannen, tijdslijn
van de werken, het aan te leggen fietspad, alle
Infrabelwerken in de haven...
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de
opdracht de 30 hectare tussen de havenweg en
Dudzele opnieuw in te richten in samenspraak
met de bewoners. Dit gebied, het Cathemgoed,
moet Dudzele visueel afschermen van de A11 en
van de haven van Zeebrugge. De VLM ontwikkelde diverse initiatieven: info geven op een open
Cathemgoed-forum, een eigen website, Pratenmet-Matensessies, inventariseren van ideeën
van bewoners, een tekenwedstrijd voor de kinderen en inspraakmomenten van de stedelijke
Jeugddienst (inrichting van de speelplekken).
De uiteindelijke synthese-schets diende voor de
stad als basis voor de opmaak van een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) van dit gebied.
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Een infostand in de balieruimte van de Communicatiedienst kreeg 165 individuele bezoekers en
37 groepen (583 deelnemers) over de vloer. Het
volgende kwam aan bod: de werking van de gemeenteraad, de verkiezingen, een sociale stemtest en beelden van verkiezingen in de wereld.
In die balieruimte stond ook een stemcomputer
opgesteld. 1.141 bewoners kwamen alvast oefenen nu er in Brugge voor het eerst elektronisch
gestemd moest worden. Van 18 september tot
10 oktober was de doe-tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ te gast in de inkomhal van het
stadhuis. 41 groepen (718 bezoekers) en een
aantal individuele burgers bezochten de ‘fabriek’.
Het contrast tussen de stijl van het stadhuis en
de consoles van De Democratiefabriek zette de
tentoonstelling extra in de kijker. Zoals in het
gastenboek bevestigd, zetten de opdrachten
van de fabriek aan tot nadenken over een aantal
maatschappelijke thema’s.
Op een speciale website kon iedereen terecht
voor info over de verkiezingen. Vragen konden
gesteld worden op het e-mailadres verkiezingen@brugge.be. Alle initiatieven kwamen ook
aan bod in het septembernummer van het stedelijke infoblad Bruggespraak.

Doe-tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’

Stedelijk Meldpunt
Het Meldpunt registreerde 8.586 meldingen. Dit is het hoogste aantal sinds de opstart in mei 2009 en 1.201 meer dan in 2011.
88 % werd binnen de termijn van 30 dagen
beantwoord, een percentage dat jaarlijks
stijgt (+ 2,5 % t.o.v. 2011). De Communicatiedienst zorgt voor de coördinatie en de
opvolging van het stedelijk Meldpunt.

aangetekende brief
brief
e-mail
fax

1. voetpaden

1.509

2. straatgroen

1.094

3. rioolkolken

1.021

4. sluikstorten

981

5. wegdek

846

6. verkeersborden

486

7. afval

270

8. zwerfvuil

245

9. dieren

185

10. speelpleinen

184

Stadsdiensten
De Wegendienst totaliseerde weer het grootste aantal meldingen: 3.576 of 42 %. De dienst
Leefmilieu kreeg er 2.796, goed voor 33 %. De
Groendienst bleef op de derde plaats, met een
registratie van 1.690 meldingen of 20 % van het
totale aantal.
Bron van de meldingen
De Gemeenschapswachten registreren nog
altijd de meeste meldingen (36 %, - 4 % t.o.v.
2011). Voor de burger blijft de telefoon het communicatiemiddel bij uitstek, op de voet gevolgd
door e-mail (2.047 of 24 %, dit is een stijging met
10 %). De meldingen via het internet zijn goed
voor 6 % van het totaal, vergelijkbaar met het
aandeel in 2011.

2.047
16

internet

575

meldingskaart

167

mondeling

237

overig

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 2012 de koploper en bleven dus een
groot aandachtspunt voor de Stad: 18 % van de
meldingen, evenveel als in 2011. Ook het aantal over rioolkolken, sluikstorten en zwerfvuil
bleef gelijk. We zien een opmerkelijke stijging
van de meldingen over straatgroen: van 7 % in
2011 naar 13 %. Over wegdek, verkeersborden,
afval en speelpleinen kwamen er dan weer van
elk ongeveer 1 % minder binnen. De categorie
dieren haalde voor het eerst de top 10 (185 stuks
of 2% van het totaal).

4
70

168

telefoon

2.209

preventiedienst (gemeenschapswachten)

3.093

totaal

8.586

Evaluatie
In mei 2009 ging het stedelijk Meldpunt van start.
Na ruim 3 jaar was het tijd voor een grondige
doorlichting, mede vanwege de opmerkingen
van verschillende stadsdiensten over Omnitracker, de gebruikte software. De Communicatiedienst belegde in november evaluatievergaderingen met de drie belangrijkste gebruikers
van het Meldpunt, namelijk de Groendienst, de
Wegendienst en dienst Leefmilieu. Alle opmerkingen uit die vergaderingen werden besproken
op een eindevaluatie met de drie initiatiefnemers
van het Meldpunt (Communicatiedienst, dienst
Informatica en dienst Ombudsman) begin december. Met het resultaat daarvan wordt in 2013
verder gewerkt.

Ombudsman
De dienst Ombudsman behandelde 294
tweedelijnsklachten of 7 % minder dan
in 2011. Grosso modo is er een verbetering van de dienstverlening. Sommige
diensten slaagden er in hun klachten te
reduceren, meer diensten hebben geen of
heel weinig klachten en bepaalde soorten
klachten droogden op.
Drieënveertig procent gegrond of terecht
Dat is een lichte stijging tegenover 2011. Het
aantal gegronde en deels gegronde klachten
daalde wel maar het aantal terechte opmerkingen nam toe. Dat komt omdat de dienst Ombudsman meer meldingen (53) overnam die niet
binnen de reglementaire behandelingstermijn
van zestig dagen waren afgehandeld. Zij maken
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18 % van het totaal aantal tweedelijnsklachtdossiers uit. Traditioneel kwamen ook heel wat
burgers over de vloer met informatievragen,
meldingen, suggesties en klachten die niet
tot de bevoegdheid van de dienst Ombudsman
behoren: 1.258 stuks of een toename met 133
(+ 12 %). Al deze vragen werden doorverwezen naar de juiste diensten. Deze onmiddellijke
dienstverlening levert samen met de tweedelijnsklachten een totaal van 1.552 contacten op
of een stijging met 8 %.
Voor het eerst voerde de Wegendienst (58) de
rangschikking aan van de diensten met het
hoogste aantal klachten. Oorzaak: het gros van
de overgenomen meldingen kwam van de Wegendienst. De Politie zag het aantal klachten
dalen en staat op de tweede plaats (41). Ook de
dienstoverschrijdende klachten (40) verminderden. Daarna volgen de dienst Burgerzaken (31),
het OCMW (23, een toename), de dienst Ruimtelijke Ordening (20) en de Groendienst (17). De
Bruggeling klaagt ook nu weer het meest over
een gebrekkige dossieropvolging, een tekort
aan actieve dienstverlening, gebrekkige communicatie of een tekort aan informatie. Het aandeel van de klachten over bejegening is andermaal toegenomen en situeert zich vooral bij de
Politie: burgers verzuchten dat ze door agenten
onbeleefd werden behandeld.

Ombudstrio in weer en wind

Structurele problemen
De dienst stak veel energie in het overnemen
van meldingen die door de Wegendienst niet binnen de reglementaire termijn van 60 dagen waren afgehandeld. Daarbij kwam aan het licht dat
de deze dienst een tijd lang meldingen administratief ‘afhandelde’ binnen de reglementaire termijn van twee maanden, zonder dat de melding
op het terrein was opgelost. Dankzij een aanbe-
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veling van de dienst Ombudsman werd deze manier van werken bijgestuurd. Het gebeurde ook
dat de Wegendienst meldingen niet correct administratief opvolgde waardoor de burger geen
bericht kreeg dat zijn melding was afgehandeld.
De dienst Ruimtelijke Ordening slaagde er in de
bouw- en verkavelingsaanvragen tijdig af te handelen. Dat soort klachten is dan ook volledig opgedroogd. Maar ook klachten over de laattijdige
aanpak van bouwovertredingen en van aanvragen voor stedenbouwkundige attesten zijn sterk
verminderd net als die over het niet of laattijdig
beantwoorden van principe- en informatievragen. Aan de andere kant liepen meer klachten
binnen over het mislopen van functionele verbeteringspremies en over de verstrengde houding
van de dienst in verband met het vervangen van
buitenschrijnwerk (onder invloed van de aanbevelingen van Unesco en van de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed). Deze klachten zijn gerelateerd aan de economische crisis die de koopkracht van de burger aantast. De Ombudsman
beval het stadsbestuur aan een versoepeling
van het reglement op de functionele verbeteringspremie te overwegen.
De dienst Burgerzaken kreeg ‘gewoontegetrouw’ klachten over het onthaal aan het loket.
Hoewel die niet altijd gegrond waren, dient toch
blijvende aandacht te gaan naar de opleiding van
loketmedewerkers. De moeilijkheidsgraad van
de vreemdelingenwetgeving plaatst de Vreemdelingendienst dan weer voor de uitdaging die
wetgeving correct toe te passen en ze verstaanbaar uit te leggen aan de klant.
De Groendienst ziet het aantal tweedelijnsklachten het tweede jaar op rij aanzienlijk dalen.
De dienst wijt dat zelf aan het feit dat het snoeien
en kappen van bomen uitbesteed wordt, waardoor de regieploegen meer tijd hebben voor het
reguliere groenonderhoud. Bovendien worden
alle meldingen geregistreerd en opgevolgd op
het terrein. Ook over de dienst Leefmilieu daalde het aantal tweedelijnsklachten opnieuw. Ze
gaan meestal over het doeltreffend beteugelen
van lawaai- of geurhinder.

Europese Cel
Sinds enkele jaren is de Europese Cel actief binnen het Brugse stadsbestuur. Haar
hoofdtaak is het binnenhalen van subsidies
voor de Stad Brugge via Europese projecten.
De Europese programmaperiode 2007-2013
liep al naar haar einde, want in 2014 start de
nieuwe subsidieronde. In 2013 zullen nieuwe stadsprojecten al voorbereid worden.
In 2012 werd het Europese microproject
Soundscape goed bevonden voor Europese
subsidies (5.000 euro). Dit project, voluit
‘Soundscape: De hemel als concertzaal’, is
een gezamenlijk project van de Stad Brugge,
de Stad Nieuwpoort, de Noord-Franse Vereniging voor de culturele samenwerking in de
streek van Duinkerke en de Frans-Vlaamse
vereniging ‘Cultuur en erfgoed in Vlaanderen’.
Het heeft diverse doelstellingen in verband
met de beiaard: beiaardnetwerk bestendigen,
hem als gemeenschappelijk patrimonium herwaarderen en opnieuw aantrekkelijk maken
voor het grote publiek en zijn muzikale kennis
en waarde verspreiden naar de jeugd. Het project situeert zich in de grensregio.

Mobiel infopunt met Europees geld

Daarnaast liepen onder andere ook volgende
projecten nog door die in de vorige jaren van
start waren gegaan:
- het stedelijk ontwikkelingsproject dat de
toegankelijkheid van West-Brugge verbetert
voor fietsers en voetgangers en voor een
overdekte fietsenparking onder ’t Zand zorgt
- CURE (creative urban renewel) waarbinnen
Quartier Bricolé samen met de vzw Tapis
Plein een experimenteer- en leerplek biedt
voor ontwerpers van ambachtelijk design,
voor studenten, ambachtslui, ondernemers
en voor het grote publiek
- de constructie van een mobiele (internet)
radiostudio onder de Villa Crossmedia

- museale herinrichting van de Gentpoort en
heraanleg van de Katelijnevest
- afwerking van de zorgboerderij Hoeve Hangerijn in het kader van het project STRO
(Samen TeRug de boer op).

Informaticadienst
De glasvezelbreuk einde februari zal voor
lange tijd in het informaticageheugen gegrift blijven. Al lag de kabel op 4 meter
diepte, toch werd hij beschadigd bij grondwerken, met dagenlange computerproblemen in heel wat stadsdiensten tot gevolg.
Gelukkig was er ook goed nieuws: ondanks
de schaarste aan informatici kwamen toch
twee broodnodige nieuwe collega’s het bestaande team versterken.
Aan drie grote projecten die in 2011 werden gegund (nieuwe website, klantenbeheersysteem/
CRM en een identiteits- en toegangsbeheersysteem) werd met ijver verder gewerkt om ze
in 2013 daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. De grootste uitdaging bestond erin om die
drie projecten mooi geïntegreerd uit te voeren
en ze technisch aan elkaar te koppelen.
De aankoop van een nieuw HRM-pakket (human resources management) drong zich op.
Het project werd gegund op het einde van het
jaar, maar de uitvoering ervan zal zo’n twee jaar
in beslag nemen. Ook het softwareproject voor
de Beleids- en BeheersCyclus, kortweg BBC,
werd opgestart. Daartoe werden de processen
voor het opstellen van het meerjarenplan en het
jaarlijks budget uitgeschreven om ze te kunnen
configureren in de software. De BBC is een zeer
intensief dienstenoverkoepelend project met
impact op de hele organisatie en op de wijze van
werken, met als deadline einde 2013.
Tenslotte slorpte ook de netwerkinfrastructuur
voor het nieuwe Politiehuis veel tijd en energie
op: koppeling met het stadsnetwerk, de nodige
netwerkcomponenten voorzien en een nieuwe
serverroom gebruiksklaar maken.
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Hoofdstuk 2

Burgerlijke stand
en Bevolking

Burgerlijke Stand
Minder geboorten in 2012
In 2012 zijn 2.237 kinderen in Brugge geboren.
Dat zijn er 54 minder dan in 2011. Er kwamen
1.171 jongens en 1.066 meisjes ter wereld. Van
die borelingen zijn er 962 Bruggeling (vader en/
of moeder in Brugge wonend), terwijl er 1.275
geen Bruggeling waren. León (21) en Amélie
(17) waren de populairste namen in 2012.
Onderstaande cijfers hebben betrekking op het
aantal kinderen geboren in Brugge. Er is dus
geen rekening gehouden met elders geboren
kinderen van Brugse ouders.
2012

2011

2010

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

1.275 1.333 1.291

1.171

1.066

2.237 2.291 2.270

totaal

962

958

979

voornamen top 10 voor 2012

Huwelijken stabiel
In 2012 stapten bijna even veel koppels in het
huwelijksbootje als in 2011, namelijk 485 of
2 meer als in 2011. Het aantal aangiften nam
wel toe: 533 tegenover 503 aangiften in 2011.
Augustus was de populairste maand om te
trouwen (76 huwelijken) en de meeste koppels
huwen nà 16 uur (103 koppels).
2012

2011

2010

aantal huwelijksaangiften

533

503

582

aantal huwelijken

485

483

527

Aantal echtscheidingen daalt verder
Het aantal overschrijvingen van echtscheidingsvonnissen liep in 2012 terug. Er werden
273 vonnissen overgeschreven, terwijl het er in
2011 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 terugval in 2012.
Soorten echtscheidingen
2012

2011

2010

onherstelbare ontwrichting

106

128

133

bij onderlinge toestemming

167

168

188

op grond van feiten

0

1

4

1

Leon

21

Amélie

17

op grond van feitelijke scheiding

0

0

1

2

Louis

20

Emma

16

totaal

273

297

326

3

Victor

17

Elena

13

4

Mathis

15

Lily

12

5

Lucas

12

Elise

11

jongens

meisjes

6

Brent

11

Nina

10

7

Jules

10

Anna

9

8

Arthur

9

Fleur

8

9

Alexander

8

Zoë

7

10

Kobe

7

Olivia

6

Erkenningen
aantal erkenningen

Evolutie van het aantal huwelijken en echtscheidingen in de periode 1971-2012
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

2012

2011

2010

voor de geboorte

375

329

361

bij de geboorteaangifte

324

285

325

1980

880

206

51

1981

809

217

1982

834

190

1983

873

195

1984

782

238

2008

1985

764

266

jongens meisjes totaal totaal totaal

1986

753

310

1987

753

342

1988

740

317

1989

846

296

1990

866

283

na de geboorteaangifte

50

61

Adoptie
2012

2010

gewone adoptie

2

4

6

3

4

volle adoptie

5

5

10

5

7

totaal

7

9

16

8

11
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Crematies

1991

854

273

1992

806

298

1993

709

286

1994

674

276

1995

661

447

1981

79

4,40

1996

681

345

1982

106

6,00

1997

690

361

1998

619

365

1983

133

7,30

1999

603

332

1984

148

8,40

2000

567

366

1985

192

10,80

2001

538

403

1986

215

11,90

233

13,40

jaar

aantal crematies in %
vergeleken met het
totaal aantal overleden
personen

2002

522

397

1987

2003

552

351

1988(1)

345

20,00

2004

552

356

1989

462

26,10

2005

561

348

2006

576

360

1990

539

30,10

2007

554

343

1991

512

30,40

2008

504

452

1992

616

35,20

2009

474

360

1993

598

35,60

2010

527

326

1994

712

40,30

2011

483

297

1995

714

40,20

2012

485

273

1996

670

39,80

1998

691

42,40

1999

672

41,80

2000

803

48,20

2010

2001

866

54,90

83

2002

915

55,00

2003

1.024

66,80

2004

1.010

69,00

2005

1.031

70,00

2006

1.038

71,00

2007

1.051

70,00

2008

1.072

73,00

2009

1.143

74,00

2010

1.180

72,00

2011

1.119

75,00

2012

1.174

70,00

Verwerven van de Belgische nationaliteit
2012
verkrijging

2011

46

75

keuze

51

52

64

totaal

97

127

147

Aantal sterfgevallen stijgt
In 2012 overleden 1.783 personen in Brugge,
tegenover 1.711 personen in 2011. 1.171 van de
overledenen waren inwoners van Brugge.
2012

2011

2010

mannen vrouwen totaal totaal totaal
gewone sterfgevallen
574

597

2. personen die
hun gewone verblijfplaats NIET in
Brugge hadden

363

249

totaal

937

846

5

3
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(1) Op 26 maart 1988 werd het crematorium “De Blauwe Toren”
in Brugge geopend.

1. personen die
hun gewone
verblijfplaats in
Brugge hadden

aangiften levenloos
geboren kinderen

16

aantal in Brugge
overleden personen
die gecremeerd
werden

1.171 1.105 1.096

612

567

615

1.783 1.711 1.759
8

13

12

Bevolking
Het bevolkingsaantal nam verder toe. Op 31
december 2012 telde Brugge 117.578 inwoners, waarvan 60.543 vrouwen en 57.035 mannen. Dat is een stijging met 444 ten opzichte
van 2011.

landhuis van de familie della Faille, in de Generaal Lemanlaan 123. Op 6 september 2012 werd
dit pand verlaten en nam de gemeenteafdeling
zijn intrek in het nieuw multifunctioneel complex
van Daverlo.

Brugge centrum, Sint-Andries en Assebroek
blijven nog steeds de grootste “deelgemeenten” met een bevolkingsaantal tussen 19.000
en 20.000 inwoners. De gemeenteafdeling
Assebroek kende de grootste groei (+ 201),
terwijl de bevolking van Sint-Kruis het sterkst
achteruit ging (- 115).
Die bevolking is gespreid over 52.440 gezinnen. Kinderloze gezinnen vormen hieronder
de grootste groep (ca. twee derden). Er is één
gezin met meer dan 10 kinderen.
In Brugge wonen 5.001 vreemdelingen, waarvan meer dan 65 % van Europese origine.
Onze noorderburen maken hiervan de grootste populatie uit (15 %). Bij de medeburgers
van niet Europese oorsprong blijven de Nepalezen de grootste groep uitmaken.

Aantal inwoners per deelgemeente
mannen vrouwen totaal

Verhuis gemeenteafdeling Assebroek naar Daverlo
Voor de gemeenteafdeling van Assebroek was
het tijd voor verandering. Sinds 1950 was het gemeentehuis van Assebroek en na de fusie de gemeenteafdeling ondergebracht in het voormalig

verschil t.o.v.
2011

Brugge Centrum

9.355

10.386

19.741

147

Brugge Kristus
Koning

2.198

2.405

4.603

-5

Sint-Pieters

3.564

4.016

7.580

43

Sint-Jozef

2.674

2.685

5.359

19

Koolkerke

1.668

1.692

3.360

-5

Sint-Andries

9.681

9.908

19.589

27

Sint-Michiels

5.846

6.284

12.130

77

Sint-Kruis

7719

8236

15.955

-115

Assebroek

9378

10154

19.532

201

Zeebrugge

2.113

1.981

4.094

59

350

323

673

3

1.271

1.274

2.545

1

1.199

2.417

Zwankendamme
Dudzele
Lissewege

1.218

totaal

57.035

-8

60.543 117.578

444

Gezinssamenstelling
aard van het gezin
ongehuwd
gehuwd
nietigverklaard
putatief

geen

1

aantal kinderen per gezin
3
4
5
6

2

7

8

M

5.936

864

622

91

21

2

V

3.595

692

348

66

17

4

M 12.205

3.941

4.010

1.477

275

53

15

6

497

397

155

35

9

1

1

V

836

M

2

V

2

9

10

> 10

1
1

1

1

M

gezinnen
totaal
%
totaal

%

2.481

7.537

14

1.674

4.722

9

17.908

21.984

42

1.954

1.931

4

0

2

0

1

3

V
weduwschap
echtgescheiden
van tafel en bed gescheiden

verstoten
totaal
% gezinnen
aantal kinderen

M

1.306

154

36

12

5

V

4.613

614

130

30

8

M

3.313

493

195

44

10

V

3.201

1.245

756

223

48

M

3

V

4

1
7

6

2

M
6.494

2.098

419

76

23

7

1

0

0

0

282
1.001

5.396

10

1.055

4.055

8

3.689

5.486

10

0

3

0

2

1

0

0

0

0

0

67

16

12

4

1

0

0

0

0

0

0

0

52.638

0

8.503

12.988

6.294

1.676

380

138

49

8

0

0

11

100
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0
0

3

6
8.503

0
0

1.513

V
35.016

aantal
kinderen

100
30.047

17

AANTAL+
0
0
0
0
2
2
2
12
8
14
11
34
53
78
91
118
152
181
181
244
260
291
311
403
415
420
437
451
541
510
510
541
488
405
514
589
630
611
770
684
682
697
738
652
742
717
734
794
779
790
883
866
843
828
818
788
803
846
828
785
727
794
754
771
671
647
613
657
584
651
635
647
649
656
579
624
611
628
694
666
645
696
684
709
725
643
659
627
591
623
609
532
539
554
516
552
470
533
537
548
575
515
522
525
522
54.486

STAD BRUGGE
TOESTAND OP 31 DECEMBER 2012
GRAFIEK VAN HET AANTAL BELGEN EN GRAFIEK VAN HET AANTAL VREEMDELINGEN VOLGENS LEEFTIJD
MANNEN
VROUWEN
AANTALBELGEN=+ VREEMDELINGEN=.
TIJD JAAR
VREEMDELINGEN = . BELGEN = +
AANTAL+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
6
2
1
1
2
1
3
4
5
4
6
3
9
11
11
8
6
11
14
9
16
21
24
13
21
16
23
21
20
12
28
33
24
21
29
16
35
27
35
33
36
40
39
37
38
41
37
63
52
58
46
46
43
57
67
58
60
65
66
85
71
71
97
83
84
41
30
24
29
22
21
17
18
18
15
11
17
19
26
19
20
12
22
21
21
28
21
22
27
2.549
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+
+
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104 1908
103 1909
102 1910
101 1911 +
100 1912 +
99 1913 +
98 1914 +
97 1915 ++
96 1916 ++
95 1917 ++
94 1918 +++
93 1919 +++++
92 1920 ++++++++
91 1921 ++++++++++
90 1922 +++++++++++
89 1923 +++++++++++++
88 1924 +++++++++++++++
87 1925 ++++++++++++++++++
86 1926 .+++++++++++++++++++++
85 1927 ++++++++++++++++++++
84 1928 +++++++++++++++++++++++
83 1929 ++++++++++++++++++++++++
82 1930 ++++++++++++++++++++++++++++
81 1931 ++++++++++++++++++++++++++++++
80 1932 ++++++++++++++++++++++++++++
79 1933 +++++++++++++++++++++++++++++++
78 1934 ++++++++++++++++++++++++++++++
77 1935 .++++++++++++++++++++++++++++++
76 1936 ++++++++++++++++++++++++++++++++
75 1937 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
74 1938 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++
73 1939 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
72 1940 ++++++++++++++++++++++++++++++
71 1941 .++++++++++++++++++++++++++++
70 1942 ++++++++++++++++++++++++++++++++
69 1943 .+++++++++++++++++++++++++++++++++
68 1944 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
67 1945 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
66 1946 .++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
65 1947 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
64 1948 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
63 1949 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++
62 1950 .++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
61 1951 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
60 1952 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
59 1953 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
58 1954 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
57 1955 .++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
56 1956 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
55 1957 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
54 1958 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
53 1959 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
52 1960 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
51 1961 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
50 1962 .+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
49 1963 .++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
48 1964 ..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
47 1965 ..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
46 1966 ..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
45 1967 ..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
44 1968 ..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
43 1969 ..+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
42 1970 ...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
41 1971 ..++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
40 1972 ..+++++++++++++++++++++++++++++++++++
39 1973 ..+++++++++++++++++++++++++++++++++
38 1974 ..++++++++++++++++++++++++++++++++++
37 1975 ...++++++++++++++++++++++++++++
36 1976 ...++++++++++++++++++++++++++++++++
35 1977 ....+++++++++++++++++++++++++++++
34 1978 ...++++++++++++++++++++++++++++++++
33 1979 ...++++++++++++++++++++++++++++
32 1980 ...+++++++++++++++++++++++++++++
31 1981 ...+++++++++++++++++++++++++++++
30 1982 ...++++++++++++++++++++++++++++
29 1983 ....++++++++++++++++++++++++++++
28 1984 ....+++++++++++++++++++++++++++++
27 1985 .....++++++++++++++++++++++++++
26 1986 ......++++++++++++++++++++++++++
25 1987 .....+++++++++++++++++++++++++++
24 1988 .......+++++++++++++++++++++++++++
23 1989 ....+++++++++++++++++++++++++++++
22 1990 ...+++++++++++++++++++++++++++++
21 1991 ..++++++++++++++++++++++++++++++++
20 1992 .++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19 1993 .++++++++++++++++++++++++++++++
18 1994 .+++++++++++++++++++++++++++++++
17 1995 .++++++++++++++++++++++++++++++
16 1996 .+++++++++++++++++++++++++++++++
15 1997 .+++++++++++++++++++++++++++++++
14 1998 .++++++++++++++++++++++++++++
13 1999 .+++++++++++++++++++++++++++
12 2000 .+++++++++++++++++++++++++++++
11 2001 .+++++++++++++++++++++++++
10 2002 .++++++++++++++++++++++++++
9
2003 .++++++++++++++++++++++++++
8
2004 .++++++++++++++++++++++++++
7
2005 .+++++++++++++++++++++++++
6
2006 .+++++++++++++++++++++++++++
5
2007 .++++++++++++++++++++++++++
4
2008 .++++++++++++++++++++++++++
3
2009 .+++++++++++++++++++++++++++
2
2010 .++++++++++++++++++++++++++
1
2011 .+++++++++++++++++++++++++
0
2012 .++++++++++++++++++++++++
< TOTAlEN >
SCHAAL: EEN + OF EEN . IS 19 PERSONEN
TOTAAL AANTAL BELGEN = 112.577
TOTAAL AANTAL VREEMDELINGEN = 5.001
ALGEMEEN TOTAAL = 117.578
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0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
3
0
5
7
6
2
9
5
3
4
4
2
0
5
0
11
6
7
11
8
6
10
7
9
8
4
16
19
16
14
18
7
14
9
20
14
14
14
19
20
24
14
20
25
37
33
29
30
38
43
49
38
36
46
38
55
58
69
59
59
55
62
63
82
76
87
111
101
123
83
47
29
19
21
17
13
17
17
19
17
20
18
18
18
18
14
16
21
15
21
25
14
17
2.452

AANTAL1
2
3
9
10
16
25
30
29
29
49
88
146
197
215
250
286
349
409
379
441
461
536
564
530
588
571
580
608
667
684
662
562
542
598
650
703
706
809
726
722
680
731
785
789
798
841
815
841
836
881
917
863
878
834
850
853
839
829
770
750
746
818
760
693
656
688
588
655
618
662
593
615
599
589
604
626
583
601
614
652
623
610
647
695
593
605
597
599
610
544
527
574
491
521
507
517
490
525
520
510
522
515
496
481
58.091

Vreemdelingen 2012 per continent/land
EUROPA
Nederland
Frankrijk
Polen
Verenigd Koninkrijk
Roemenië
Duitsland
Italië
Russische Federatie
Spanje
Kosovo
Portugal
Hongarije
Albanië
Griekenland
Oekraïne
Ierland
Bulgarije
Servië en Montenegro
Servië
Tsjechische Republiek
Denemarken
Zweden
Litouwen
Wit-Rusland
Oostenrijk
Slowakije
Letland
Finland
Luxemburg (GrootHertogdom)
Macedonië
Zwitserland
Slovenië
Estland
Moldavië
Joegoslavië
Noorwegen
Kroatië
Montenegro
Malta
Bosnië en Herzegovina
Cyprus
Andorra
Ijsland
San Marino
Unie der Socialistische
Sovjetrepublieken
Totaal
AZIË
Nepal
China
India
Thailand
Afghanistan
Irak
Turkije
Armenië
Georgië
Filipijnen
Japan
Iran
Pakistan
Kazachstan
Azerbeidzjan
Indonesië
Kirgizistan
Bhutan
Oezbekistan
Bangladesh
Jordanië
Libanon
Israël
Syrië
Palestina
Taiwan
Maleisië
Mongolië
Sri Lanka
Singapore
Zuid-Korea
Vietnam
Tadzjikistan
Cambodja
Totaal
OCEANIË
Australië
Nieuw-Zeeland
Fiji
Totaal

M
451
192
149
149
100
92
121
45
61
52
38
30
25
23
12
24
9
15
16
13
17
10
9
8
11
11
4
4

V
298
173
123
98
105
105
76
76
54
60
32
31
26
28
30
16
26
17
14
14
9
16
17
18
13
12
17
10

TOTAAL
749
365
272
247
205
197
197
121
115
112
70
61
51
51
42
40
35
32
30
27
26
26
26
26
24
23
21
14

7

7

14

7
8
7
4
2
3
3
3
4
0
2
1
1
1
0

6
3
4
5
7
5
4
3
0
3
1
1
0
0
1

13
11
11
9
9
8
7
6
4
3
3
2
1
1
1

0

1

1

1.744

1.565

3.309

M
100
42
55
9
37
31
20
20
21
6
11
18
15
8
4
3
5
7
5
6
6
5
4
5
3
0
1
1
1
0
0
1
2
0
452

V
99
63
38
52
17
21
30
28
21
34
27
16
14
17
11
11
6
2
4
3
2
1
1
0
2
4
3
3
1
2
2
1
0
1
537

TOTAAL
199
105
93
61
54
52
50
48
42
40
38
34
29
25
15
14
11
9
9
9
8
6
5
5
5
4
4
4
2
2
2
2
2
1
989

M
3
2
0
5

V
4
0
1
5

TOTAAL
7
2
1
10

AFRIKA
Marokko
Tunesië
Nigeria
Algerije
Angola
Kameroen
Congo
Ghana
Egypte
Ethiopië
Rwanda
Togo
Gambia
Senegal
Oeganda
Kenia
Madagaskar
Mauritius
Burundi
Zuid-Afrika
Guinee
Liberia
Congo-Brazzaville
Ivoorkust
Somali
Tanzania
Gabon
Sierra Leone
Guinea-Bissau
Seychellen
Mauritanië
Totaal

M
54
22
17
16
9
8
8
7
10
7
4
4
5
5
1
1
0
3
3
1
2
1
1
1
2
1
0
0
1
0
1
195

V
33
16
17
11
16
11
11
10
6
6
8
8
4
3
7
7
7
3
1
3
1
2
1
1
0
1
1
1
0
1
0
197

TOTAAL
87
38
34
27
25
19
19
17
16
13
12
12
9
8
8
8
7
6
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
392

AMERIKA
Verenigde Staten van Amerika
Brazilië
Colombia
Mexico
Dominicaanse Republiek
Peru
Cuba
Venezuela
Canada
Argentini
Honduras
Haïti
Costa Rica
Guatemala
Suriname
El Salvador
Chili
Panama
Bolivia
Paraguay
Totaal

M
22
7
4
3
2
3
2
4
1
3
2
2
2
0
0
2
2
1
1
0
63

V
24
21
12
10
10
8
6
4
4
2
2
2
1
3
3
0
0
0
0
1
113

TOTAAL
46
28
16
13
12
11
8
8
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
176

ANDERE
van Chinese herkomst
van Iraakse herkomst
van Russische herkomst
van Afghaanse herkomst
vluchteling
onbepaald
van Angolese herkomst
van Ethiopische herkomst
vaderlandsloos
van Georgische herkomst
van Guinese herkomst
van Iraanse herkomst
van Senegalese herkomst
van Libanese herkomst
van Syrische herkomst
van Roemeense herkomst
van Oekraïense herkomst
van herkomst uit de V.S.
van Ruandese herkomst
van Indische herkomst
van Srilankaanse herkomst
van Togolese herkomst
van Liberiaanse herkomst
van Keniaanse herkomst
van Congolese herkomst
van Witrussische herkomst
Totaal

M
18
19
6
12
3
4
2
4
4
2
0
0
3
1
1
1
1
1
1
0
1

V
8
0
9
0
5
2
2
0
0
1
3
3
0
1
1
0
0
0
0
1
0

TOTAAL
26
19
15
12
8
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

ALGEMEEN TOTAAL

1
0
0
1
1
87

0
1
1
0
0
38

2.546

2.455

1
1
1
1
1
125

5.001
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Hoofdstuk 3

Financiën, Kerkfabrieken,
Lokale economie
en Eigendommen

Financiën
STADSREKENING 2012
DE BUDGETTAIRE BOEKHOUDING OF KASBOEKHOUDING
De gewone dienst of exploitatie
De gewone dienst is een weergave van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven, zoals belastingen,
fondsen, personeels- en werkingskosten.

De gewone ontvangsten stijgen in totaal
met ongeveer 2,9 miljoen euro. Deze lichte stijging komt enerzijds door een stijging van het gemeentefonds (+1,8 miljoen
euro t.o.v. 2011), de terugvordering van de
loonkosten (+1,7 miljoen euro t.o.v. 2011)
en de ontvangsten uit parkeergelden
(+1 miljoen euro). Anderzijds dalen de
schuldontvangsten, vooral door dalende
opbrengsten van het energiedividend gas
(-2,2 miljoen euro).

Miljoenen
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schuldontvangsten

De gewone uitgaven kunnen worden ingedeeld volgens de aard van de uitgaven.
De personeelskosten blijven de grootste
groep en vertegenwoordigen bruto 45,9%
van de uitgaven. Exclusief de onderwijskosten zijn ze goed voor 38,2% van de uitgaven. De overdrachten bedragen 29,7%
van de uitgaven.
Enkel de groep schulduitgaven daalt met
1,2 miljoen euro t.o.v. 2011, omdat er minder is afgelost voor leningen ten laste van
de gemeente.

2011
algemeen begrotingsresultaat
reservefonds voor pensioenen

begrotingsresultaat eigen dienstjaar
gewoon reservefonds
financiële toestand

Miljoenen

Het algemeen begrotingsresultaat bedraagt even veel als in 2011, nl. 9,4 miljoen euro. Binnen de diverse ‘resultaten’
bedraagt het begrotingsresultaat eigen
dienstjaar, d.i. het verschil tussen de
netto-vastgestelde rechten en de vastgelegde uitgaven, min 2,4 miljoen euro.
De dalende trend is al enkele jaren zichtbaar, maar het resultaat is voor het eerst
negatief. De uitgaven blijven dus sneller
stijgen dan de ontvangsten. De financiële
toestand blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar.
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Overdrachten zijn uitgaven waar geen
specifieke prestatie tegenover staat, zoals bv. toelagen aan het OCMW, de politiezone Brugge en diverse verenigingen.
De overdrachten bedragen 29,7% van de
uitgaven. Ze stijgen omwille van een verhoogde dotatie aan de politiezone (+ 1,3
miljoen euro) en een verhoogde OCMW
bijdrage (+1,1 miljoen euro).
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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 34,06 miljoen euro.
Onderstaande tabel vermeldt de belangrijkste (nieuwe) investeringsuitgaven van 2012.
vastgelegd
krediet

vergelijking
met 2011

Aankoop machines, exploitatiematerieel en uitrusting

1.540.242

+0,2 mio euro

Wegenwerken

6.296.345

+0,9 mio euro

Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen incl. restauraties

6.281.793

+1,3 mio euro

Oprichting van gebouwen

1.530.180

-7,9 mio euro

Infrastructuurwerken

1.072.430

+0,5 mio euro

341.064

-3,7 mio euro

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

4.805.583

+ 0,8 mio euro

Aankoop van informaticamaterieel

1.341.901

+ 0,2 mio euro

585.000

-0,4 mio euro

Aankoop van gebouwen

Investeringssubsidies aan kerkfabrieken
Toelagen functioneel verbeteren van woningen en premies "wonen boven winkels"

1.198.356

+12.430 euro

Aanpassingswerken aan gebouwen

1.256.811

+1,2 mio euro

Miljoenen

toelage per inwoner in EUR
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Buitengewone ontvangsten
De buitengewone investeringsuitgaven worden
gefinancierd met o.a. overboekingen van de
gewone dienst, overboekingen uit het buiten-
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gewoon reservefonds, verkopen van onroerende
goederen en leningen.

Resultaat
Het algemeen begrotingsresultaat is ook in
2012 negatief (-15,5 miljoen euro). De hoofdoorzaak ligt, net zoals de vorige jaren, in het niet
aangaan van leningen. Wegens de gunstige financiële toestand kan de stad dit uitstellen tot
het moment van de ontvangst van de factuur,
dus niet bij vastlegging van het uitgavenkrediet.

Met de eerste budgetwijziging van 2013 worden
de niet aangegane leningen geherbudgetteerd
voor een bedrag van 11,5 miljoen euro. De gebudgetteerde kredieten voor overboekingen
worden op het einde van het jaar aangepast aan
de reële situatie van de uitgaven in 2012. 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
II

immateriële VA

31-12-12

verschil

PASSIVA

1.443.265.745

16.026.169

eigen vermogen

31-12-10

31-12-11

1.441.457.147

1.452.164.813

79.027

1.397.124

1.318.097

815.257.336

815.257.336

0

489.594.877

517.016.714

27.421.837

III' overgedragen resultaten

27.421.837

10.573.691

-16.848.146

IV' reserves

50.523.564

50.459.866

-63.698

58.659.534

58.857.206

197.672

0

0

123.748.961

121.063.846

-2.685.115

I'

kapitaal

II' gekapitaliseerde resultaten

1.165.520.094

1.176.613.561

11.093.467

III toegestane invest.subsidies

24.975.254

29.024.937

4.049.683

IV subsidiebeloften en leningen

15.591.402

14.498.187

-1.093.215

V' verkregen inv.subs, giften en legaten
VI' voorzieningen voor risico's en kosten

V

materiële VA

31-12-11
1.427.239.576

verschil
10.707.666

financiële VA

221.073.799

221.731.936

658.137

vlottende activa

137.966.533

129.962.914

-8.003.619
0

VII' schulden > 1 jaar

85.393.520

87.220.294

1.826.774

VII vorderingen ≤ 1 jaar

29.712.372

23.546.497

-6.165.875

VIII' schulden ≤ 1 jaar

37.352.482

32.918.139

-4.434.343

IX financiële rekeningen

100.463.652

97.548.416

-2.915.236

IX' bewerkingen voor derden

626.997

631.857

4.860

7.790.509

8.868.001

1.077.492

X' overlopende rekeningen

375.962

293.556

-82.406

1.565.206.108

1.573.228.659

8.022.551

TOTAAL PASSIVA

1.565.206.108

1.573.228.659

8.022.551

VI voorraden

X

overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIVA

De stijging bij de materiële vaste activa is voornamelijk te verklaren door een stijging van het
onroerend patrimonium ten opzichte van 2011
(+24,1 miljoen euro), de vaste activa in uitvoering die zijn omgezet in definitieve aard (-13,3
miljoen euro) en de toename van toegestane
investeringssubsidies. De vorderingen ≤ 1 jaar
(-6,2 miljoen euro) dalen vooral door de rubrieken ‘te ontvangen aanvullende belastingen’ (-1,5
miljoen euro ten opzichte van 2011), ‘te ontvangen werkingssubsidies’ (-2,6 miljoen euro ten
opzichte van 2011) en ‘gestorte voorschotten en
vooruitbetalingen’ (-3,8 miljoen euro).

schulden

door de combinatie van de kapitalisering van het
resultaat 2011 (27,4 miljoen euro) en een lager
resultaat 2012 (-16,8 miljoen euro). De schulden op minder dan 1 jaar verminderen, omdat
0,9 miljoen euro minder is afgelost en ook omwille van schommelingen in de algemene rekening 44700 ‘aan te rekenen facturen’ waar er 2,9
miljoen euro minder facturen zijn geregistreerd
in boekjaar 2012, maar echter niet meer zijn
uitbetaald. Dit bedrag komt ook voor op de actiefzijde onder ‘beheerders der aanrekeningen’
(rekening 49200). Omdat deze facturen nog niet
zijn aangerekend in het boekjaar, hebben ze ook
geen impact op het resultaat van het boekjaar.

Aan de passiefzijde verhoogt het eigen vermogen met 10,7 miljoen euro, dit voornamelijk
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De uitstaande schuld is heel licht gestegen
maar blijft stabiel.
Reservefondsen worden aangelegd met middelen die pas later een bestemming krijgen.
Uitzonderingen: het Museaal investeringsfonds,
het Stedenfonds en het Pensioenfonds.
In 2012 blijft de stand van de fondsen stabiel.

Miljoenen

stadsschuld per inwoner

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

gewoon reservefonds
fonds voor pensioenvoorzieningen
buitengewoon reservefonds

De resultatenrekening
Miljoenen
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Het resultaat van het boekjaar 2012 is gedaald
met 16,9 miljoen euro ten opzichte van vorig
jaar.
De grootste verklaring voor de daling van het
resultaat zijn de reserves. Dit komt door de afname en toename van de reservefondsen. Een
afname/toename van de fondsen wordt als een
opbrengst/kost geregistreerd in de gemeenteboekhouding. Het resultaat van de reserves is
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5

6

resultaat van het boekjaar

gedaald met 15,6 miljoen euro ten opzichte van
2011.
Dit is vooral te wijten aan de daling in de afname
van de reservefondsen. In vergelijking met vorig
jaar werd er 7 miljoen euro minder overgeboekt
ten voordele van de gewone dienst en 11,4 miljoen euro minder ten voordele van de buitengewone dienst.

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 bedroeg het afgelopen
jaar 1.050.703 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 2012 bedroeg het totaal voor de Stad Brugge in deze categorie 585.000 euro voor diverse werken. 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 150.000
euro.

Verenigingen,
intercommunales en
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
De intercommunales Imewo en TMVW hebben
een statutenwijziging goedgekeurd, waardoor
de vertegenwoordiging van de gemeenten werd
afgeslankt in de volgende legislatuur.
Voor Interbad was 2012 het eerste volledige jaar
na de recreatieve uitbreiding van het zwembad.
Door de stijging van het aantal recreatieve bezoekers, gekoppeld aan een aanpassing van de
inkomgelden, werd een gevoelige meerinkomst
gegenereerd. Nog in 2012 erkende de btw-administratie Interbad als btw-plichtige. Hierdoor
kan Interbad btw op uitgaven recupereren, zoals bv. de btw op de recente grote investeringen,
wat een positief effect heeft op de exploitatie.

Lokale economie
Markten
Omdat Brugge trots is op haar markten, werden
er enkele acties georganiseerd om deze te blijven
promoten. Kooplustigen konden sparen voor een
handige draagtas (actie in samenwerking met de
Provincie West-Vlaanderen). En er kon een reischeque gewonnen worden ter waarde van 3000
euro voor wie de origineelste foto maakte van
mensen die iets kochten op de markt.

Het eredienstendecreet bepaalt dat de rooms-katholieke,
protestantse en anglicaanse
kerken indien nodig kunnen
rekenen op financiële steun
van de gemeenten. Voor de
andere erkende geestelijke
genootschappen springt de
Provincie zo nodig in de bres.
In Brugge is dat het geval voor
de islamitische eredienst en de
orthodoxe kerk HH Konstantijn
en Helena, die zich bevindt
in de Ezelstraat en tijdens de
Open Monumentendagen (zie
foto) kon bezocht worden.

Ook de jonge ondernemers werden niet vergeten! Leerlingen en studenten die een minionderneming oprichtten, kregen tot 2x toe de
kans hun assortiment te verkopen tijdens een
openbare zaterdagmarkt. Deze ervaring draagt
ontegensprekelijk bij tot hun ontwikkeling en
kan hen prikkelen om later tot het ‘echte’ ondernemerschap toe te treden.
Meifoor
De meifoor is en blijft een speciale belevenis
voor iedereen, zowel de inwoners van Brugge als
de bezoekers gaan op in het kermisgevoel. Met
een 90-tal kermisattracties was het ook in 2012
volop genieten voor jong en oud.
Een van de blikvangers en meteen een echte publiekstrekker was de attractie ‘Vortex’ die op het
Beursplein stond opgesteld. Kinderen konden
zich uitleven in het ‘Samsonspel’, een nieuwe attractie waarbij ze hondenkoekjes moeten gooien
in het eetbakje van Samson.
Ook de kinderstoet kon weerom op veel bijval
rekenen. Niet minder dan 900 verklede kinderen gaven het startschot voor de 812ste editie van
de Meifoor door als één kleurrijke stoet door de
Brugse straten te paraderen. Zelfs de hevige regenval, kon niet op tegen het enthousiasme van
de deelnemers aan de kinderstoet!

Jaarverslag 2012

25

Taxidienst
In Brugge reden er het afgelopen jaar 53 taxi’s
rond. Dat is een vermindering met 6 voertuigen.
Deze behoorden toe aan 17 exploitanten die
152 taxichauffeurs tewerkstelden. Dat zijn er 10
minder dan in 2011.

aan alle starters in Brugge de inschrijvingskost
van 79 euro voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) terug. Het stadsbestuur verleende
in 2012 de subsidie ‘gratis starten’ aan 334 startende ondernemers voor een bedrag van 26.160
euro.

De gemeenteraad deed op 27 maart 2012 een
hervaststelling van de tarieven van de taxidienst,
met of zonder standplaats op de openbare weg.

Campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
De Stad Brugge nam in 2012 voor de 9de 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.

Dienst voor het verhuren van voertuigen
met bestuurder
In Brugge waren er 111 vergunde verhuurvoertuigen met bestuurder in 2012. Deze behoorden
toe aan 24 exploitanten. Het aantal verhuurvoertuigen daalde met 5 eenheden t.o.v. 2011.
Tombola’s
Op het grondgebied van Brugge werden 11 tombola’s georganiseerd en gecontroleerd. Dat zijn
er 4 meer dan in 2011.

De campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”
startte op 5 mei 2012 en eindigde op 9 juni 2012.
Er werden in totaal 2.681 spaarkaarten ingediend. Dat zijn er 149 meer dan in 2011. In 2012
konden fietsende shoppers in maar liefst 292
Brugse handelszaken terecht om hun spaarkaarten vol te stempelen.

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:

Op het slotgala van Belgerinkel op dinsdag 2
oktober 2012 werden 10 fietsen, 5 fietsmandjes
en een fietsnetwerkbox aan de gelukkige winnaars van de tombola overhandigd. De fietsen
en de fietsmandjes werden integraal gefinancierd door het stadsbestuur, terwijl de fietsnetwerkbox werd geschonken door het provinciebestuur.

- Handelaars die een leegstaand pand in de
binnenstad of in een randgemeente weer in
gebruik willen nemen als handelspand, kunnen immers een premie krijgen van 7.500 tot
20.000 euro.

Campagne “Bijzonder Brugge”
Anno 2011 werd een gloednieuw campagnebeeld
ontwikkeld voor de jaarlijkse citymarketingactie “Bijzonder Brugge”. De bedoeling is met
dit beeld Brugge te profileren als hedendaagse
winkelstad tot buiten de West-Vlaamse grenzen.
Op verzoek van de leden van de Werkgroep Lokale Economie werd meer dan ooit ingezet op
het shoppingaspect van onze stad.

- Bij de herontwikkeling van een leegstaande
bedrijfsruimte kunnen ondernemers een
subsidie van 25.000 tot 50.000 euro bekomen.
Animatie- en promotiepremie
Handelsverenigingen kunnen een premie krijgen, tot 50 % van de gemaakte kosten en tot
max. 2.000 euro voor bestaande activiteiten met
een vernieuwend element en tot max. 3.000
euro voor volledig nieuwe evenementen die de
lokale economie bevorderen. In 2012 reikte de
Stad aan diverse organisaties een bedrag van
33.980,67 euro uit.
Premie Gratis Starten
Startende ondernemers verdienen een duwtje in
de rug te krijgen! Daarom betaalt het stadsbestuur
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Aan het campagnebeeld werd de campagneslogan “Brugge, eeuwige verleiding” gekoppeld.
Met dit initiatief wil de dienst Lokale Economie
Vlaanderen blijven verleiden om Brugge te leren
kennen als kwaliteitsvolle shoppingstad.
Eind november werd het nieuwe beeld een eerste keer op grote schaal ingezet via advertenties
in de weekbladen “Libelle” en de “Krant van
West-Vlaanderen”. Naast het beeld werd telkens een redactioneel stuk ingelast waarbij ook
de winkeltroeven van de centrumstraten, poortstraten en randgemeenten aan bod kwamen.

Brugse Bedrijvenbeurs 2012
Op 4 en 5 oktober 2012 vond de 4de editie van
de Brugse Bedrijvenbeurs plaats in de Beurshalle. Onder impuls van het stadsbestuur en
partners Unizo en VOKA heeft de beurs tot
doel om het netwerk, de dynamiek en de samenwerking tussen de bedrijven uit de regio
Noord-West-Vlaanderen en daarbuiten te versterken. 140 exposanten uit diverse economische sectoren namen aan dit B2B-event deel
dat zo’n 3.000 bezoekers trok.
KookEET 2012
Om de brede waaier gastronomische topkwaliteit in Brugge onder het grote publiek te promoten, werd op zaterdag 29, zondag 30 september
en maandag 1 oktober 2012 de 2de editie van het
culinair evenement “KookEET” georganiseerd
op de Markt en in het Provinciaal Hof. De organisatie was in handen van de stedelijke dienst
Lokale Economie, in samenwerking met Brugge Plus.
Het opzet van dit evenement bestaat erin zowel
gekende als minder gekende Brugse toprestaurants hun vertrouwde stek te doen verlaten en
bezoekers te laten kennis maken met hun kwaliteit. Brugge en gastronomie zijn immers al
lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met
KookEET werd nogmaals bevestigd dat de stad
een Mekka is voor culinaire fijnproevers. Onder
het peterschap van sterrenchef Geert Van Hecke
(De Karmeliet***) liet het kruim van de Brugse
toprestaurants, 2 traiteurs, 1 patissier en 1 chocolatier de bezoekers kennismaken met zeer
diverse gastronomische pareltjes. Als ‘special
guest’ tekende Jonnie Boer (De Librije***) uit
het Nederlandse Zwolle present.
Project “Concertgebouw Servies”
Voor het tweede jaar op rij sloegen het Concertgebouw Brugge, enkele lokale horecazaken
en de Stad Brugge de handen in elkaar om van
het seizoen 2012-2013 zowel op cultureel als op
culinair vlak een voltreffer te maken. Ook Interparking ondersteunde dit initiatief!
Zeventien horecazaken (zeven meer dan vorig
jaar!) uit de onmiddellijke omgeving van het
Concertgebouw engageerden zich om de concertgangers extra in de watten te leggen. Als
bezoeker van het Concertgebouw word je snel
bediend, zodat je geen stukken van inleidingen
of concerten hoeft te missen. Ook na het concert kan je rustig van een maaltijd genieten. Bo-

vendien bieden alle deelnemende horecazaken
een culinair extraatje aan op vertoon van een
concertticket!
Digitaal infopunt voor het ondernemen in regio
Brugge
De regionaal-economische website www.ondernemenderegiobrugge.be kende in 2012 haar
tweede werkingsjaar.
Het ‘digitaal infopunt’ is een website, die ontwikkeld werd voor ondernemers en kandidaatinvesteerders in de regio Brugge. Ook voor de
ambtenaren lokale economie van de gemeenten, blijkt dit een waardevolle informatiebron te
zijn.
De website omvat: een overzicht van de regionale troeven, een overzicht van de economische
actoren, nieuws, cijfers en statistieken voor en
over ondernemers en een overzicht van de economisch gerelateerde evenementen in de regio.
Het digitaal infopunt is een koepelsite waar
ondernemers en kandidaat-investeerders terechtkunnen om concrete sociaal-economische
informatie op te zoeken. De website omvat ook
een overzicht van de economische spelers in
de regio met uitleg over hun functie en dienstverlening naar ondernemers en investeerders.
Het gaat hierbij concreet om WVI, MBZ, VOKA,
Unizo, Agentschap Ondernemen, bedrijvenorganisaties, ….
De gemeenten hebben een eigen luik waar ze
diverse zaken kunnen voorstellen, zoals de verschillende stadsdiensten (stedenbouwkundige
vergunningen, lokale economie, leefmilieu, …),
economische activiteiten…
Het project werd gefinancierd door Resoc Brugge, Stad Brugge, alle gemeenten uit de regio
(Blankenberge, Beernem, Damme, Jabbeke,
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Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem
en Zuienkerke), Europa (EFRO) en Vlaanderen
(Hermes). De Stad Brugge is trekker van het
project en staat in voor de opvolging.

Visserij

Tijdens het afgelopen kalenderjaar werden
7.912 unieke bezoekers geregistreerd. Het overgrote deel daarvan kwam uit eigen land. Toch
bezochten ruim 300 Nederlandse, ruim 100
Amerikaanse, een 50-tal Britse, ruim 40 Duitse
en Franse bezoekers de webstek.

Op 1 maart 2012 werden in het stadhuis van
Brugge de beste besommers van de Vlaamse
Visveiling ontvangen. De besommers zijn de
reders die ervoor kiezen om de vangst van hun
visboten te laten veilen in Zeebrugge.

Stadsbestuur Brugge en Vlaamse Visveiling
eren beste besommer

European Seafood Exposition
Beleids- en actieplan voor het ondernemen en
de landbouw in Regio Brugge
Voor de opmaak van het beleids- en actieplan
werd een beroep gedaan op twee parallelle
stuurgroepen (ondernemen enerzijds, landbouw
anderzijds) met vertegenwoordigers van de lokale overheden (schepenen lokale economie &
landbouw), werkgevers- en werknemersorganisaties, instanties zoals wvi, Inagro, MBZ, RESOC
Brugge,... om een zo ruim mogelijk draagvlak te
creëren voor de voorgestelde acties.
Er werden ook twee ontbijtvergaderingen georganiseerd met vertegenwoordigers uit de Brugse ondernemerswereld en vertegenwoordigers
uit de Brugse landbouwsector. Elk plan is opgebouwd uit een regioprofiel, een missie, een visie
en een oplijsting van strategische objectieven
en acties die uitgevoerd zullen worden op korte
en middellange termijn.
Landbouw
Momenteel zijn er in Brugge 159 landbouwbedrijven actief. Die bedrijven bewerken een landbouwoppervlakte van 4.011,05 ha.
Schattingscommissies
Wanneer de schattingscommissie samengeroepen wordt, is dit meestal geen goed nieuws. Het
betekent dat de natuurelementen de landbouwers schade berokkend hebben. In 2012 werd
de schattingscommissie niet minder dan 55
keer samengeroepen, wat uitzonderlijk veel is.
De overvloedige regenval en de koude temperaturen hebben hierin een zeer grote rol gespeeld.
Vooral de maïsteelt werd vaak getroffen. Dankzij
het advies van de commissie konden alle dossiers met de nodige deskundigheid opgesteld
worden. Hierdoor zullen de betrokken landbouwers mogelijk een compensatie krijgen voor het
geleden verlies.
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Het stadsbestuur Brugge ondersteunt met een
tussenkomst 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 24 juni 2012 vonden in Zeebrugge de
Visserijfeesten 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. Plaats van het gebeuren was de oude vismijnsite. Rond de middag konden de bezoekers voor het podium op
het evenementenplein (voor hal 4 - Seafront)
plaatsnemen voor tal van swingende optredens.
Het shantykoor Blankenberge beet de spits af.
De kinderen konden genieten van een springkasteel en voor de eerste keer ook van een poppentheater. Ook een garnaalpelwedstrijd kleurde de namiddag.
Ter gelegenheid van de Visserijfeesten werd tevens een bezoek aan het Maritiem Themapark
Seafront aan een reductietarief aangeboden.
Bovendien vonden in hal 4 van Seafront diverse maritieme tentoonstellingen plaats. Voor
de lekkerbekken waren er langs het parcours
heerlijke visproevertjes, onder meer gebakken
door de Visbakkers van Heist.

Eigendommen
Een constante in de stadswerking is de steeds
veranderende samenstelling van het stedelijk
patrimonium. Ook 2012 was voor de dienst Eigendommen weer een bedrijvig jaar.
Er werden nieuwe contracten opgemaakt voor
allerhande zaken die met onroerende goederen te maken hebben. Een treffend voorbeeld
daarvan is de concessie van de cafetaria van het
nieuw wijkcentrum Daverlo te Assebroek. Niet
alleen werd het contract genegotieerd en opgesteld, maar tevens werd de volledige aanstellingsprocedure uitgewerkt. Het resultaat is een
dynamische concessionaris die de naakte ruimte intussen herschiep in een gezellig trefpunt
waar zowel de gebruiker van de sportinfrastructuur als de toevallige bezoeker een drankje en
een hapje kan nuttigen.
Lopende contracten werden aangepast aan
nieuwe omstandigheden. Zo werd voor de vzw
De Korrelatie, naar aanleiding van de ingrijpende verbouwingswerken die nodig zijn aan
het stadseigendom in de Sint-Jakobsstraat, de
lopende erfpacht vervangen door een nieuwe
erfpacht met een langere looptijd. Met het provinciebestuur West-Vlaanderen werd dan weer
een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten
over het gebruik van stadsgronden in Sint-Andries om er een nieuw provinciaal zwembad op
te richten.

Panden werden in huur gegeven, zoals een
voormalige pastorie in Sint-Andries, en andere
werden dan weer gehuurd, zoals een woonhuis voor een conciërge van de dienst Musea.
Gebouwen of delen ervan werden als tijdelijke
oplossing voor kortere termijn ter beschikking
gesteld met gebruikstoelatingen, zoals de cafetaria van de ex militaire schietstand als stapelplaats.
Op de site ex militair hospitaal in de Peterseliestraat zijn dankzij een goede samenwerking
tussen de dienst Eigendommen, de dienst Patrimoniumbeheer en een vastgoedfirma nagenoeg alle ruimtes op het gelijkvloers ingenomen. De Stad kocht het gebouw in 2010 aan met
de bedoeling er een andere bestemming aan te
geven, maar moet hiervoor nog wachten op een
wijziging van het RUP. Om te voorkomen dat het
gebouw ondertussen zou verloederen, nam het
stadsbestuur een vastgoedfirma onder de arm
om het gebouw te verhuren aan gezinnen of
bedrijven. Naast het bedrijfsgebruik als loods,
atelier en kantoor, zijn er een paar residentiële
bewoners die ook buiten de kantooruren en tijdens de weekends een oogje in het zeil houden.
Ook het afgelopen jaar stonden ontwikkelaars
wegen kosteloos af. Ter inlijving in het openbaar
domein werden gronden aangekocht om straten
herin te richten, fietspaden aan te leggen, parkeergelegenheid te realiseren, groene ruimtes

De site ex militair hospitaal in de Peterseliestraat in goede handen
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Eind 2012 waren er al
220 groene fietskluizen in
Brugge, waarvan 100 in de
binnenstad en 120 op de
5 randparkings.

te creëren… De grootste transactie was ongetwijfeld de verkoop van de Oude Vismijn. De Stad
Brugge ontving een voorschot van twee miljoen
euro. De totale koopsom zal pas gekend zijn
nadat een bouwvergunning wordt afgeleverd op
basis van een nog op te maken RUP.
De Stad Brugge verwierf in Assebroek via erfenis een perceel grond met daarop 22 garages.
Alle bestaande verbintenissen werden overgenomen en waar nodig aangepast.
Er werden ook onroerende goederen verkocht,
zoals perceeltjes restgrond en tuingrond aan de
aanpalende eigenaars, gronden voor het plaatsen van nutsvoorzieningen aan Eandis, maar
ook de voormalige pastorie van Sint-Gillis en
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een hoeve met aanhorigheden en grond in SintAndries kwamen onder de hamer via openbare
verkoop.
De fietsbergingen die op verscheidene locaties
in de binnenstad werden opgesteld, zijn een
waar succesverhaal. Helaas overtreft de vraag
in grote mate het aanbod. Daarom werden er
nog bergingen voor telkens 4 fietsen bijgeplaatst in de Baliestraat, de Calvariebergstraat
en het Guido Gezellekwartier. Als nieuwe locatie
werd de Gentpoortvest voorzien van bergingen
voor 10 fietsen. Er wordt in samenwerking met
de Mobiliteitsdienst steeds uitgekeken naar
nieuwe locaties. Zo kon het startschot worden
gegeven voor het plaatsen van fietsbergingen in
de Mortierstraat en de Violierstraat.

Hoofdstuk 4

Personeel

Personeelsdienst
Personeelsbezetting stabiel
In 2012 bleef het aantal stadsmedewerkers met
1561 min of meer stabiel ten opzichte van 2011.
Er was een lichte stijging van het aantal voltijdse equivalenten van slechts 0,2 %.
De belangrijkste verschuivingen gebeurden bij
de Brandweer. De Hulpcentrale 100 die in onze
kazerne is gevestigd en de noodoproepen van
de provincie ontvangt en behandelt, wordt gefederaliseerd en verhuist in 2013. Hierdoor was

er enerzijds een daling van VTE’s, omdat een
aantal centralisten er nu al voor koos om federaal personeel te worden. Anderzijds moest
het verdwijnen van de hulpcentrale ook worden
opgevangen in de kazerne: de brandweer moet
nu immers zelf instaan voor een permanente
bemanning van de eigen telefooncentrale, wat
vroeger door de centralisten van de Hulpcentrale werd opgevangen. Hiervoor dienden extra
aanwervingen te gebeuren.

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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31/12/2012
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

31/12/2011
5
2,8
6,9
8,6
4
11,6
3
10,5
41,5
3,27
8,6
5,1
6,8
10
39,07
23,34
27,47
8,27
20
6,7
17,1
9,7
5,6
71,2
96,37
59,2
2
201,92
38,8
45,79
36,5
13,93
75,2
8,8
168,85
103,17
5
4,82
28,37
6,2
99,66
32,47
131
10,9
33

1558,07

verschil in VTE
0
0
-0,3
0
0
2,2
-0,3
-0,2
1,2
0,13
-1,8
0
-1
0
1,65
2,3
1,83
0,1
0,8
1,6
0
-0,1
0
1,8
-1,47
-0,05
1
-1,6
0
-0,7
2,8
1
-0,27
0
-5,4
0,03
0
0
4,1
0
-1,32
5,8
5
-1
-14,4
3,43

verschil in %
0,00%
0,00%
-4,35%
0,00%
0,00%
18,97%
-10,00%
-1,90%
2,89%
3,98%
-20,93%
0,00%
-14,71%
0,00%
4,22%
9,85%
6,66%
1,21%
4,00%
23,88%
0,00%
-1,03%
0,00%
2,53%
-1,53%
-0,08%
50,00%
-0,79%
0,00%
-1,53%
7,67%
7,18%
-0,36%
0,00%
-3,20%
0,03%
0,00%
0,00%
14,45%
0,00%
-1,32%
17,86%
3,82%
-9,17%
-43,64%

Ziekteverzuimbeleid
Het ziekteverzuimbeleid, dat in het voorjaar
van 2011 was opgestart, werd verder uitgevoerd. Waar de verzuimcijfers hoog lagen
werd gewerkt met risicoanalyses en werd het
sociaal medisch team ingeschakeld. Daarnaast werden er actieplannen op maat uitgewerkt om een oplossing te bieden en de
oorzaken van het verzuim aan te pakken. Dit
leidde tot een eerste verlaging van het ziekteverzuimcijfer.
In een volgende fase volgt een opleiding voor
de leidinggevenden in het voeren van de diverse verzuimgesprekken (bij frequente of
langdurige ziekteverloven).

georganiseerd voor vaste benoeming; in 2011
waren er dat respectievelijk 25 en 11. Het
hoogst aantal deelnemers was te zien bij de
examens voor administratief hoofdmedewerker en erfgoedbewaker bij de dienst Musea.
Voor de contractuele invulling van vacatures werden selecties georganiseerd: 32 ten
opzichte van 22 in 2011. Ook hier waren er
een aantal die een behoorlijke organisatie
vereisten om het aantal kandidaten vlot te
kunnen laten screenen. Zo schreven zich 96
kandidaten in voor de selectie van arbeider
onkruidbestrijding bij de Groendienst, en 65
voor hulparbeid(st)er bij de schoonmaak en
61 voor technisch assistent bij het Cultuurcentrum.

Record aantal selecties en examens
In 2012 werden zo maar eventjes 37 aanwervingsexamens en 23 bevorderingsexamens
aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

Aankoper/administratief medewerker Musea

1

1

1

Adjunct-diensthoofd uitvoering Groendienst

3

3

-

AANWERVINGSEXAMENS
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2012)

Adjunct-theatertechnicus Cultuurcentrum

1

1

1

Administratief hoofdmedewerker algemeen

104

98

7

Administratief hoofdmedewerker financien

46

36

5

Afdelingschef financiën planning, budget en beheerscontrole

6

5

2

Architect – Industrieel Ingenieur hoofd van dienst Gebouwen –
Patrimoniumbeheer

5

2

0

Architect (cel ontwerp + onderhoud) dienst Patrimoniumbeheer

6

5

4

Assistent-dienstleider Bibliotheek

15

12

3

Bureauchef

34

28

10

Centralist Musea

49

48

12

Directeur DRO (mandaat)

8

8

2

Architect GSA DRO

2

1

1

Dossierbehandelaar DRO

13

8

7

Erfgoedbewaker Musea

71

71

49

Ruimtelijk planner DRO

3

2

2

Fiscaal deskundige

3

2

1

Hoofdboekhouder

10

4

-

Hoofd systeemanalyst-programmeur

6

5

3

Industrieel ingenieur Gebouwen cel Onderhoud

6

2

-

Kassier Musea

56

56

19

Ploegbaas erfgoedbewaking musea

10

10

2

Programma-assistent Cultuurcentrum

1

1

1

Stadsecoloog-directeur Leefmilieu

4

4

1

Technisch assistent toezichter sport

24

24

12
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Technisch assistent Groendienst

38

15

Technisch gegradueerde Musea

4

4

2

Technisch gegradueerde org. veiligheid Musea

13

6

3

Technisch medewerker (ontwerp) Wegendienst

13

11

6

Verkoopsassistent Musea

40

40

18

Wetenschappelijk medewerker archief

1

1

1

Zaalbeheerder theatertechnicus Daverlo Cultuur

6

6

5

Technisch medewerker Gebouwendienst metser

6

4

1

Technisch medewerker Gebouwendienst timmerman

2

2

1

Technisch medewerker Gebouwendienst loodgieter

2

2

1

Technisch medewerker Gebouwendienst magazijnier

4

3

1

Technisch medewerker Gebouwendienst schilder

3

3

-

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

Administratief hoofdmedewerker (algemeen)

19

17

2

Administratief hoofdmedewerker (financiën)

9

7

1

BEVORDERINGSEXAMENS
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2012)

34

40

Adviseur patrimoniumbeheer

1

1

1

Adviseur personeelszaken

1

1

1

Architect hoofd van dienst Patrimonium

1

1

1

Assistent-dienstleider Bibliotheek

2

2

-

Bureauchef

19

19

3

Centralist Musea

3

3

2

Diensthoofd Pers en Publicaties

1

1

1

Fiscaal deskundige

1

1

1

Gis-coördinator

2

1

1

Hoofdboekhouder

2

2

1

Ploegbaas dienst Leefmilieu

4

4

3

Ploegbaas erfgoedbewaking Musea

5

5

1

Preventieadviseur psychosociale aspecten

1

1

1

Technisch coördinator beeldende kunsten CC

2

2

2

Technisch hoofdmedewerker Wegendienst

6

6

3

Technisch medewerker (ontwerp) wegendienst

2

2

2

Technisch medewerker Gebouwendienst schoonmaak

2

2

1

Technisch medewerker Gebouwendienst metser

1

1

1

Technisch medewerker Gebouwendienst timmerman

2

2

-

Technisch medewerker Gebouwendienst loodgieter

1

1

-

Technisch medewerker Gebouwendienst magazijnier

1

1

1
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INTERNE MOBILITEIT
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2012)

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
het interview

aantal
geslaagde
kandidaten

Adjunct-diensthoofd uitvoering Groendienst

1

-

-

Administratief hoofdmedewerker

1

1

1

Bureauchef

3

2

1

Zakelijk coördinator CC

1

1

1

Coördinator onthaalbeambte

1

1

1

Technisch assistent EM patrimonium

1

1

-

Technisch assistent Groendienst

1

1

1

Centralist brandweer

12

12

8

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

SELECTIES
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2011)
TA costumier Cultuur

12

11 (**)

4

Hoevemedewerker/conciërge Hoeve Hangerijn

30

26

10

Onthaalbeambte CC

22

16

5

Arbeider onkruidbestrijding

96

69 (**)

27

Hulparbeid(st)er Schoonmaak (1)

32

16

11

TA mecanicien Brandweer

0

-

-

TM automecanicien Brandweer

0

-

-

TM ELM/ontwerpbureel

7

4

4

TM Elektriciteit Musea

2

1

1

Laborant Leefmilieu

6

4

2

Gemeenschapswacht dienst Preventie

25

14 (*)

5

Personeelsconsulent Loopbaanbeheer HT

7

4

2

TA Autovoerder PR&O

36

33

3

Redacteur Informatie dienst Economie

15

14 (*)

7

Preventieadviseur

6

5

2

TA/huisbewaarder Daverlo

18

12

1

Consulent alg communicatie Entrepot

6

5 (*)

1

TM Elektriciteit ELM

10

7

5

Administratief medewerker animatie Jeugddienst

4

3

0

Hulparbeid(st)er Schoonmaak (2)

65

33 (**)

19

TM werkcontroleur Gebouwen

2

2

1

Tuinontwerper

6

5

3

Industrieel ingenieur Gebouwen

3

2

1

Onthaalbeambte CC

41

32

10

Toeristisch medewerker Incoming

10

5 (*)

2

Preventiewerker

0

-

-

Redacteur informatie Preventie

56

38

4

TA Beeldende Kunst CC

0

-

-

TA CC

61

54

10

Consulent alg communicatie Entrepot

10

5 (*)

2

TA autovoerder Leefmilieu

18

13

8

Educatief animator Bibliotheek

6

6 (*)

1

* 1ste proef was schriftelijk

** 1ste proef was praktisch
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Vorming: grote projecten organisatiebreed

Soort opleiding

aantal deelnames aan
vormingsactiviteiten

Aantal
dagen

administratief

345

352

dienstspecifiek

748

1.168

informatica

729

1.665

leidinggeven/
management

406

848,5

technisch

84

146

vaardigheden

188

364

wetgeving/
bestuursrecht

121

297

veiligheid

55

105

2.676

4.945,5

Totaal

Wetgeving:

Veiligheid:

vorming rond gemeentedecreet,
overheidsopdrachten,
decreet ruimtelijke ordening,
bestuursrecht.
o.a. vorkheftruck, werken op
hoogte, ecodriving, vrachtwagenlaadkraan.

In 2012 vroegen twee organisatiebrede projecten heel wat aandacht. De Informaticadienst
voerde de overstap uit van Office 2003 naar
Office 2010. In dit kader woonden 466 medewerkers in de Magdalenazaal in juni een algemene
infosessie bij. 143 collega’s volgden aansluitend
in het najaar één of meerdere uitgebreidere upgradecursussen om met de nieuwe software te
leren werken.

Toelichting bij de indeling
Administratief: o.a. startersopleiding, schriftelijke communicatie, notuleren
Dienstspecifiek: vorming die specifiek hoort bij
de welbepaalde dienst.
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
als communicatie, onderhandelen, vergaderen, EHBO.

Daarnaast zette de Personeelsdienst de eerste
stappen in de voorbereiding van de nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC). 162 leidinggevenden en medewerkers volgden een algemene
inleiding. Nog eens 134 collega’s schreven zich
aansluitend in voor een reeks van 3 sessies over
strategische planning in het kader van het BBC.
In 2012 rondden we het grote project ‘coachend
leidinggeven’ af. Uit de evaluatie bleek dat er al
een hele ontwikkeling is gebeurd, maar dat er
zeker nood is aan een meer structurele opvolging en ondersteuning van de leidinggevenden.
De Personeelsdienst werkte hierrond dan ook
een visie uit, ondersteund door het college.

Tegen de achtergrond van deze grotere projecten, liepen de ‘dagdagelijkse’ inspanningen om
de stadsmedewerkers competent te maken en
te houden uiteraard verder. Bijzonder te vermelden hierbij is dat de in 2011 opgezette startersopleiding voor nieuwe medewerkers, dankzij de
inzet van de docenten, ondertussen een vaste
waarde geworden is. In 2002 vonden 4 startersopleidingen voor bedienden plaats.
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Interne communicatie

Sodibrug

Interne communcatie schakelt sociale media in

Het aantal leden bij Sodibrug blijft stijgen:
eind 2012 telde de SOciale DIenst voor het
personeel van de stad BRUGge 2.547 leden
(1878 actieve medewerkers en 669 gepensioneerden). Dat zijn er 22 meer dan in 2011.

Zowel het bedrijfsblad Infocontact als de interne
snelberichten kregen in 2012 een nieuwe, jongere en dynamische look. Ook een eerste reeks
themabrochures is geüpdatet, zowel naar inhoud als naar stijl.
De dienst Interne Communicatie ondersteunde
binnen de werkgroep communicatie de opstart
en de ontwikkeling van het project ‘Beheersen BeleidsCyclus’. Deze projectcommunicatie
bestond onder meer uit de organisatie van informatierondes voor de betrokken doelgroepen, het uitschrijven van een slogan-wedstrijd
en de realisatie van een thematische publicatie
‘BBC-Courant’.
Het onthaal van de nieuwe medewerkers op
de eerste werkdag ging zijn gestage gang, al is
wel het fundament gelegd voor een gestructureerde evaluatie van het hele onthaalgebeuren
op zich.

Activiteiten
In 2012 organiseerde Sodibrug opnieuw tal van
activiteiten voor haar leden. Na het succes van
de eerste yogareeks in 2011, konden de leden
zich zowel in het voorjaar (yoga) als in het najaar (yoga en taichi) opnieuw inschrijven voor
een reeks van 10 lessen.
Ook de voetbalfans kregen een mooi aanbod:
Club Brugge – Kortrijk (10 euro – 78 tickets),
Club Brugge – Hannover (20 euro – 97 tickets),
Cercle Brugge – Charleroi (3 euro – 62 tickets)
en Cercle Brugge – Gent (7 euro – 43 tickets).
Op 3 mei namen 32 actieve medewerkers deel
aan de themawandeling “ZIJ-straten”. Op 10
mei waren de gepensioneerde leden aan de
beurt.
Voor de tentoonstelling “Treurenden, tranen
van Liefde” schreven 125 Sodibrugleden zich
in.

Sedert 2012 is de dienst Interne Communicatie
ook op Twitter actief. Op die manier kunnen ook
medewerkers die tijdelijk niet in actieve dienst
zijn de interne berichtgeving opvolgen.
In 2012 is heel wat energie besteed aan de vernieuwing van de intranetsite. De nieuwe site
moet een behoorlijk aantal nieuwe mogelijkheden scheppen voor een snelle interne informatieverspreiding, maar moet ook een beter
gebruiksinstrument worden voor de interne
werking van de organisatie van de Stad Brugge.
Het jaar is uiteindelijk afgerond met de goedkeuring van de functionele analyse en het design van de nieuwe intranetsite.

Twee collega’s van de dienst Cultuur en
PR&Onthaal organiseerden op 30 september
een eerste motorrit voor de medewerkers. Er
schreven hiervoor 24 motorrijders in.
Op 17 november bracht Sodibrug een geleid
bezoek aan Brussels Airport. De rondleiding
duurde 3 uur en kon rekenen op 96 deelnemers.
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Het traditionele Sinterklaasfeest op 2 december bezorgde 302 kindjes een namiddag vol
lekkers en plezier.
Sodibrug bracht volgende activiteiten onder de aandacht door een drukwerkje te
verspreiden onder haar leden: de Nacht van
Vlaanderen – 100 km wandelen ten voordele
van vzw Hartenkinderen en Music for Life –
bewustmakingsmoment rond dementie.

Kortingen
De Sodibrugkaart biedt ook heel wat kortingen. Zo was er de jaarlijkse 1 euro-korting
voor het filmfestival Cinema Novo, voorstelling
Bach Collegium Japan (1 ticket kopen, 2de ticket
gratis, 3 euro korting bij aankoop van een ticket voor het Cactusfestival, 5 euro op de voorverkoopprijs voor Polé Polé, 3 euro korting op
een tribunekaart voor de Gouden Boomstoet,
gratis deelname aan Kroenkelen voor alle (gepensioneerde) stadsmedewerkers, korting in de
zwembaden Interbad en Jan Guilini.
Voor de voorstellingen die het Brugse
Concertgebouw inricht, en voor een aantal voorstellingen van het Cultuurcentrum,
krijg je als Sodibruglid 15 % korting. Voor het
Cultuurcentrum werden 443 tickets verkocht
aan het verminderd tarief.
Sodibrug verkoopt eveneens cinema- en pretparktickets aan een voordelige prijs. Zo gingen
er in 2012 maar liefst 3.840 Kinepolistickets de
deur uit en 812 pretparktickets.
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refter
De Stad Brugge beschikt over 4 refters. Sodibrug
staat in voor het beheer van deze refters. Men
kan dagelijks kiezen uit een dagschotel/steak/
spaghetti/vegetarische burger/broodjes/quiche,
slaatjes en pizza (winter).
Sinds 1 juli kan je een kleine portie salade
bestellen, en kan je in de refter in de BlindeEzelstraat ook terecht voor een lekker dessertje.
In 2012 werden, over alle refters samen, 15.134
maaltijden verkocht.

hospitalisatieverzekering
AXA Royal Belge is al enkele jaren de verzekeraar van de Stad Brugge. Medewerkers kunnen
op vrijwillige basis aansluiten. Voor de meeste
medewerkers betaalt de Stad de premie. Begin
2012 werden de prijzen aangepast aan de index.
Naargelang de leeftijdscategorie ging dit over
een stijging van 1 tot 7 euro.
Binnen het stadsbestuur is Sodibrug aanspreekpunt. Deze dienst verzorgt de administratie en correspondentie tussen de verzekerde
en de verzekeraar.
In 2012 waren 3.270 medewerkers aangesloten: 2.021 medewerkers, 581 partners en 668
kinderen.

seniorenwerking
Sodibrug heeft een eigen seniorenwerking.
Een enthousiast team van 5 à 6 gepensioneerde medewerkers organiseert allerlei activiteiten voor de senioren, zoals het nieuwjaarsfeest,
voordrachten,
daguitstappen,
fietstochten, … Zij worden hiervoor bijgestaan
door de medewerkers van Sodibrug. Uiteraard
kunnen senioren ook deelnemen aan de
meeste activiteiten die Sodibrug organiseert
voor de actieve leden.

Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming
op het werk (IDPB)
In 2012 werkten alle mensen die voor de Stad
werken, d.w.z. gemiddeld 1.835 personeelsleden, zo’n 2.408.440 uren. Hierin zijn de vrijwilligers bij de brandweer niet meegeteld. Tijdens
deze werkuren deden zich 64 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 26,57. De
graad van ernst, die het aantal kalenderdagen
werkverlet door arbeidsongevallen aangeeft per
duizend gepresteerde uren (= blootstelling aan
het risico) bedraagt 0,47. Al deze arbeidsongevallen zorgden in totaal voor 1.145 dagen effectief werkverlet.
De collega’s van de Groendienst waren in 2012
goed voor ongeveer 23,43 % van het aantal arbeidsongevallen. Zij staan daarmee (weinig
benijdenswaardig) aan de top, gevolgd door de
Brandweer, Schoonmaakdienst en de Ruim- en
Reinigingsdienst (die resp. 14,06 %, 10,93 % en
7,81 % van het totale aantal arbeidsongevallen
voor hun rekening nemen). Deze vier diensten
zorgden hierdoor voor meer dan de helft (56,23
%) van het totale aantal arbeidsongevallen en

kunnen bijgevolg gecatalogiseerd worden als
zijnde de meest risicovolle diensten. In 1/4 van
de gevallen blijft het slachtoffer niet langer dan
14 dagen afwezig, in 1/3 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 2/3de (62,5 %) van alle voorkomende
letsels. Heel vaak zijn die het gevolg van inspanningen, verkeerde bewegingen, een val of van
contact met voorwerpen.
Het hoogste aantal ongevallen deed zich voor
op maandag (16/64), gevolgd door de donderdag
(14/64) en woensdag (12/64). Naast deze ongevallen op de werkplek zelf hadden het afgelopen
jaar nog 28 collega’s een ongeval op de weg van
of naar het werk.
Het departement gezondheidstoezicht (arbeidsgeneeskundige dienst) voerde in 2012 in totaal
163 aanwervingsonderzoeken uit en maar liefst
1859 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.
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Hoofdstuk 5

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

Onderwijs
DIENST LOKAAL ONDERWIJSBELEID
Er zijn heel wat raakvlakken tussen onderwijs
en andere lokale beleidsdomeinen. Om hierop te
kunnen inspelen, heeft de dienst Lokaal Onderwijsbeleid binnen de Stad de regiefunctie. Voor de
concrete doelen van haar beleidsplan werkt deze
dienst dan ook samen met een waaier aan andere
diensten en partners: het lokaal overlegplatform
basisonderwijs en secundair onderwijs (LOP),
het regionaal overlegplatform ‘leren en werken’
(ROP), welzijn, mobiliteit, preventie, integratie/
diversiteit, sport, overleg cultuur – onderwijs
(Brugge Plus), vereniging SPOOR (Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en
Onderwijs Regio Brugge), Brugge Dialoogstad, …
De dienst heeft jaarlijks 3 decretale verplichtingen: kleuterparticipatie, leerplichtcontrole en
spijbelbeleid. Daarnaast worden een aantal heel
specifieke projecten/initiatieven door de dienst
Lokaal Onderwijsbeleid mee ondersteund.

INITIATIEVEN VANUIT HET LOKAAL
OVERLEGPLATFORM GELIJKE
ONDERWIJSKANSEN (LOP)
Via de onderwijsdeskundige is de Stad vertegenwoordigd in het LOP basis- en secundair onderwijs. In 2012 ging de aandacht in beide LOP’s
vooral naar het nieuwe inschrijvingsdecreet:
regelgeving, afspraken, communicatie, … Hier
volgt een greep uit de overige initiatieven/
aandachtspunten in 2012. Vanuit het LOP basisonderwijs kwam er een Infomap Gelijke
Onderwijskansen. De beide LOP’s gaven een insteek voor het nieuwe beleidsplan van de stad.
Er is de blijvende aandacht voor de raakvlakken
tussen de LOP’s, het OCMW en de Stad (kansengroepen, anderstalige nieuwkomers, maatschappelijk kwetsbare jongeren, …).

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
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, …

LOKALE ONDERWIJSPROJECTEN
De Stad ondersteunt twee 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 en 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 cijfergevens voor 2012 :
• 126 studieondersteuners (= studenten uit KHBO,
KATHO-RENO, Howest, Arteveldehogeschool
en Hogent.
• 127 gezinnen kregen studieondersteuning (1
student gaf ondersteuning in 2 gezinnen) : 84
basisonderwijs, 43 secundair onderwijs
• 96 gezinnen in de regio Brugge-Zeebrugge, 26
gezinnen Blankenberge, 5 in andere gemeentes.
Aan dit project is ook de werkgroep Schoolloopbaan en Diversiteit verbonden, die zich hoofdzakelijk toelegde op het voorbereiden van een effectmeting en het organiseren van een vorming
rond armoede. De werkgroep nam deel aan de
discussieavond over ‘Gelijke Onderwijskansen,
een zaak van iedereen,’ die werd georganiseerd
in samenwerking met de Stad en het Lokaal
Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen.
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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 schoolse problemen hebben en eventjes
geen school kennen wegens een tijdelijke schorsing. Scholen en jongeren kunnen bij moeilijkheden op school via time-out tijdelijk een rustpunt
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 dan ook 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 vier
weken. Bij een korte time-out worden zes tot acht
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.

Samen werken aan het
onderwijs in Brugge.

In 2012 begeleidde Blink! in totaal 47 jongeren:
• 24 jongeren in een lange time-out en 17 jongeren in een korte time-out; 26 jongeren kwamen
uit het bso, 10 jongeren uit het aso, 7 jongeren
uit het tso, 3 jongeren uit het buso en 1 jongere
uit het kso

• 8 jongeren volgden het eerste jaar secundair
onderwijs, 14 jongeren het tweede jaar, 8 jongeren het derde jaar, 10 jongeren het vierde jaar
en 7 jongeren het 5e jaar. In 2012 begeleidde
Blink! geen enkele jongere die in het zesde secundair zat
• van de jongeren die van januari tot juni een
time-out volgden (32 jongeren), konden 22 jongeren zich in september terug inschrijven in
dezelfde school als waar ze in juni gestopt waren, tien konden dit niet en drie zijn tijdens het
schooljaar veranderd van school.
In september 2012 is Blink! gestart met klassenversterkende activiteiten. Hiermee wil Blink!
preventiever te werk gaan. Door verbindend te
werken met een klasgroep hoopt Blink! latere
problemen te voorkomen. Jongeren leren hier
op een open manier communiceren met elkaar.

CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE (CBE)
De Stad streeft ernaar kwaliteitsvol onderwijs en
gelijke onderwijskansen aan te bieden aan alle lerenden op haar grondgebied. In deze context biedt
het CBE voor laaggeschoolde en volwassenen van
etnisch-culturele minderheden jaarlijks een reeks
gratis cursussen aan. Het gaat om cursussen 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 van het CBE en worden door de Stad
financieel ondersteund. Een greep uit het aanbod van het CBE in 2012 : cursus google docs in
Zeebrugge, cursussen Windows 7 in Zeebrugge,
Sint-Pieters en Sint-Jozef en in verschillende
computerclubs.

BRUGGE STUDENTENSTAD
Brugge Studentenstad pakte weer uit met aan
aantal “klassiekers”: de Sportieve Avonden breidden uit van zes naar acht met o.a. badminton,
spinning, mini-voetbal, basket, muurklimmen,
duikinitiatie. Op 29 maart dansten ruim 600 studenten een laatste keer de naderende examenstress van zich af tijdens de Studentennacht in het
Boudewijnpark, een kleine 1000 studenten zetten
op 11 oktober in de Magdalenazaal het nieuwe
academiejaar in met Student Welcome, met gratis optredens van Party Harders en Teddie Drum,
en op 20 december begaven 275 studenten zich
op het gladde ijs van de schaatspiste op de Markt
tijdens Students on Ice. De 450 gele studentenfietsen kleurden in 2012 het Brugse straatbeeld.
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Studenten konden via Brugge Leeft opnieuw gebruik maken van hun jongerenpas met usb-stick.
Met die pas kunnen jongeren en studenten inmiddels in meer dan 40 Brugse zaken korting krijgen.
Met de cultuurcheques en de UiT-hoek op de
campussen van de hogescholen kreeg ook “cultuur” binnen Brugge Studentenstad opnieuw zijn
plaats. Er werden 325 cultuurcheques gebruikt.
Maar 2012 was ook het jaar van vernieuwingen. Zo
leverde de eerste editie van de Fotowedstrijd meer
dan 80 inzendingen op en namen een 100-tal studenten op 19 april deel aan de eerste editie van
Villa Bota op je kot, een avondje live radio vanuit
Villa Bota, speciaal voor studenten, met ‘vliegende
reporters’, een pretpakket voor de deelnemende
koten, een prijs voor het buur(t)vriendelijkste kot,
... Op initiatief van de dienst studentenvoorzieningen van KHBO en Howest was er op 11 juni een
ontmoetingsavond voor (potentiële) verhuurders
van studentenkamers.

ANDERE PROJECTEN
Gelijke onderwijskansen zaak van iedereen
In samenwerking met Samenlevingsopbouw
Vlaanderen, de beide LOP’s en ’t Scharnier organiseerde de dienst Lokaal Onderwijsbeleid op 13
november een denktank rond gelijke onderwijskansen in de Conferentiezaal van het Stadhuis: Er
kwamen 51 enthousiaste deelnemers (directies,
leerkrachten, verenigingen waar armen het woord
nemen, clb-medewerkers, LOP-leden, gemeenteraadsleden, … ) opdagen en ze brainstormden
anderhalf uur in groepjes over gelijke onderwijskansen in Brugge : wat is er al en waar kunnen we
nog een stapje verder in de toekomst?
No Credit, Game Over!
In de week van 24 tot 28 september haalde de
dienst Lokaal Onderwijsbeleid het project No
Credit, Game Over! naar Brugge. Dit is een interactief, digitaal stadsspel omtrent schuldenproblematiek. Scholen (3de graad) konden hier gratis
op intekenen. In totaal namen 220 leerlingen van
negen verschillende scholen en organisaties deel
aan het spel en de week was daarmee zo goed als
volgeboekt.

Leerlingenaantallen scholen
De tabel hieronder toont het aantal leerlingen per 1 februari 2012. Tenzij anders vermeld, betreft het
gegevens verstrekt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
BASISONDERWIJS (KLEUTER + LAGER)
Gemeenschapsonderwijs
Stedelijke scholen
Vrij gesubsidieerd onderwijs

12063
1863

gewoon onderwijs
buitengewoon basisonderwijs

182

gewoon onderwijs

909

buitengewoon basisonderwijs

170

gewoon basisonderwijs

8238

buitengewoon basisonderwijs

701

SECUNDAIR ONDERWIJS

19058
gewoon secundair onderwijs

Gemeenschapsonderwijs
Stedelijke Academie
Vrij gesubsidieerd onderwijs

2459

buitengewoon secundair onderwijs

322

deeltijds secundair onderwijs

146

gewoon secundair onderwijs

379

gewoon secundair onderwijs

14898

buitengewoon secundair onderwijs

676

deeltijds secundair onderwijs

178

HOGESCHOLEN EN HOGER POSTUNIVERSITAIR ONDERWIJS

6251

Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)

2653

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO, campus Brugge)

3148

Grootseminarie*

135
seminaristen

18

gaststudenten

42

theologische academie
Europacollege*

75
315

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

3266

Stedelijk Conservatorium

1944

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

1322
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VOLWASSENENONDERWIJS **

15214

Centrum voor Basiseducatie

1258

Secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs
Gemeenschapsonderwijs (IVO)

3645

Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen

4448

Vrij gesubsidieerd onderwijs
CVO Spermalie

1984

CVO VTI

874

CVO VIVA West-Vlaanderen vzw

1265

CVO Sint-Godelieve vzw

1740

*gegevens verstrekt door de school zelf
** voor de telling van het aantal cursisten in het VO wordt vanaf nu rekening gehouden met het uniek aantal ingeschreven cursisten in de
opleidingen/modules die het CVO inricht op datum van 01.02. Bijv.: een CVO heeft 190 modules die op 1 februari worden ingericht. In deze
modules zijn 2450 cursisten ingeschreven, waarvan 250 in meerdere modules. Voor de berekening van het aantal cursisten op 1 februari
kunnen slechts 2200 ‘unieke’ cursisten in aanmerking worden genomen.

Dienst (Stedelijk) Onderwijs

Stedelijke Basisschool Onze Bijenkorf/Ter Poorten

Basisonderwijs

Vlijtig meedoen aan het
project ‘Schrijvers in de dop’

In mei 2012 werd het boek ‘avonDTuren’ voorgesteld, een avonturenroman geschreven en geïllustreerd door de leerlingen van de Scholengemeenschap O2 Zuurstof voor de Samenleving,
die daarmee de spits afbeten van het project
‘Schrijvers in de dop’. Het project is geïnspireerd
op ‘Les Aventurêves’, een initiatief van Franstalig
schrijfster Carole Bonnet, en kreeg als meters de
jeugdschrijfster Inge Bergh en illustratrice Greet
Bosschaert.

Affiche van de musical ‘Mika’s reis’

In de afdeling Ter Poorten werd met het Dynamo
3 cultuurproject ‘Lissewege Ingezoemd’ ingezoemd op het dorp en op de creatieve, verborgen talenten van de leerlingen. Dynamo 3 is een
onderdeel van de CANON cultuurcel van het
Agentschap voor Onderwijscommunicatie van
het Ministerie van Onderwijs. Alle leerlingen
kregen tijdens het project de kans om te experimenteren met technieken, materialen en
kunstvormen waar ze minder of niet mee vertrouwd zijn, waarvoor werd samengewerkt met
kunstenaars uit de streek. De schoolomgeving
en de inwoners van het dorp konden kennismaken met de muzische activiteiten die de school
organiseert en uitwerkt. Ook in de afdeling
Onze Bijenkorf werd veel aandacht besteed aan
muzisch werken met de organisatie van de
musical ‘Mika’s reis’.
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Stedelijke Basisschool De Triangel
In april haalde De Triangel het tijdschrift Klasse
voor leerkrachten met het artikel ‘leerlingen
veiliger de straat op met unieke fietstas’ en won
een prijs in het kader van verkeersveiligheid en
mobiliteit. Jaarlijks neemt de school deel aan de
campagne ‘Sam de Verkeersslang’, die kinderen
en ouderen wil stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan door leerlingen
en ouders te belonen als ze voldoende te voet
en met de fiets naar school komen. De kleuters
kregen unieke fietsvlaggen met het logo van de
school. Dankzij de oudervereniging van de school
kreeg elke leerling van het derde en het vierde
jaar een unieke fietstas met het logo van de
school. De kleuters en leerlingen vallen daardoor
extra op in het verkeer en mensen zien dagelijks
het logo van de school opduiken: twee vliegen in
één klap. De werkgroep public relations van de
school scoort door in nauwe samenwerking met
de ouders de visie en de waarden van de school
uit te dragen.

stoelen. De keuken werd aangepast om het werkcomfort van het onderhoudspersoneel te optimaliseren door kasten en spoelbakken in hoogte aan
te passen en een spoeldouche te installeren. Het
pedagogisch comfort steunt dan weer op kleine
klasgroepen en een aangepast leeraanbod.

Enthousiast voor
veilig verkeer

Stedelijke Basisschool Sint-Michiels
Aan de Stedelijke Basisschool Sint-Michiels
werden opnieuw tal van projecten en initiatieven
ondernomen. Een leerlinge werd winnaar van de
jeugdpoëziewedstrijd met haar gedicht ‘verloren
geheim’. Het meisjeshockeyteam won het toernooi van Brugge. Twee leerlingen behaalden de
finale van de Wiskunde Olympiade. Sint-Michiels
sleepte ook de beker van de zwemmarathon voor
gemeentescholen in de wacht. Tijdens de week
van de smaak maakten de leerlingen kennis met
gerechten van over de hele wereld en met manieren om voedsel te bewaren en te bereiden. De
Boekenweek vormde de inspiratie voor een createntoonstelling over dieren. De leerlingen gingen
ook op cultuurdag naar Brugge en Gent. In het
kader van een uitwisselingsproject kwamen dan
weer Waalse leerlingen uit Mettet op bezoek. Qua
infrastructuur werden de lagere klassen en de
feestzaal in afdeling A en de lagere klassen in afdeling B voorzien van dubbele beglazing. In afdeling B werd op de kleuterspeelplaats een ruime
overkapping geplaatst.

Stedelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs De Ganzenveer
In 2012 werd geïnvesteerd in het comfort van de
leer- en werkomgeving. De klassen kregen zonen warmtewerende gordijnen. Eén klas werd (al)
voorzien met in hoogte verstelbare banken en

SBS zwom en won de zwemmarathon.

Kunstsecundair onderwijs

Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten
In 2012 werd de schoolvisie gefinaliseerd: ‘Het
hart van onze school is cultuur’. Traditioneel
trokken de leerlingen van het derde jaar naar Parijs en de leerlingen van het zesde naar Berlijn.
Nieuw dit jaar waren de uitstappen van de vierdes
naar Amsterdam en van de vijfdes naar de Hoge
Veluwe. Enkele leerlingen van het vierde werden
laureaat van de XPO Art Xpositie met hun ontwerp
van een filmaffiche. Leerlingen van de zesde vrije
beeldende kunsten schilderen aangepast werk
voor de relaxruimte van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw, waar ook hun eindwerken
werden tentoongesteld. In de schitterende ruimte
van BNP Paribas Fortis in de Vlamingstraat vond
de algemene tentoonstelling van eindwerken van
6KSO plaats. Leerlingen van het vijfde jaar architecturale en binnenhuiskunsten ontwierpen
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2012-2013 werd aangevat met de tentoonstelling
‘Leren over het verleden’ naar aanleiding van de
Open Monumentendag en ‘Bewogenheden’, een
tentoonstelling recente schilderijen van Guido
Dobbelaere, beide in de Bogardenkapel.

Stedelijk Conservatorium Brugge

Alles draaide om kleur in
deze editie van Kunstenbad.

een mobiele snoezelruimte voor VZW Oranje. De
tweede graad woordkunst-drama schitterde in
de dansvoorstelling in het CC Ysara Nieuwpoort.
Het zesde woordkunst-drama voerde in de Magdalenakerk hun eindproductie ‘Holy Ssshht’ op
en verzorgde samen met het zesde audiovisuele
vorming een onderdeel van de slotapotheose van
‘Wij varkenland’, een initiatief van de Provincie
West-Vlaanderen. Het internationaal befaamde
kunstenaarscollectief ‘Leo Gabin’, waar een oudleerling deel van uitmaakt, zette een tentoonstelling op in de Bogardenkapel.
Deeltijds Kunstonderwijs
Op 11 februari 2012 vond de dag van het DKO
plaats met als thema: ‘Kleur bekennen’. Zoals
gewoonlijk werd het Kunstenbad, dat dit jaar op
11 maart plaatsvond in het Concertgebouw, naar
dit thema genoemd. In dezelfde periode vond de
proclamatie van het schooljaar 2010-2011 plaats
in de Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium, evenals de laureatentoonstelling van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in de Bogardenkapel en het laureatenconcert van het
Stedelijk Conservatorium in de Stadsschouwburg.

Leerlingen en leraars kregen opnieuw talrijke
kansen om (samen) op te treden. Traditoneel zijn
de ‘Open Klas Maand’ en de drie schoolpodia. De
leraars jazz en lichte muziek traden in januari op
in de Werf en op de nieuwjaarsreceptie voor het
personeel van Stad Brugge. De leerlingen dans
gaven het beste van zichzelf met ‘Tir na nog’ in de
Stadsschouwburg. De leerlingen Oude Muziekinstrumenten brachten ‘A Due Cembali Obligatie’
ten berde. Het orkest van het SCB trad op in de
Stadsschouwburg tijdens de jeugdboekenweek,
de koorklassen in het kader van ‘Clemens 500’
in het Concertgebouw en in de Academie in Ieper.
Verspreid over het jaar vonden drie Combo-optredens plaats in Brugge. De orkestklas trad samen met het jeugdkoor van de Academie van Gaia
(Portugal) op in de Reylandtzaal waar een week
later ook de strijkersklassen aan bod kwamen.
De leerlingen accordeon gaven een concert in de
Stadsschouwburg en op 1 december werkten 180
leerlingen mee aan ‘Iedereen Klassiek’.

Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten
In 2012 werden tal van tentoonstellingen georganiseerd. ‘India’ was een fototentoonstelling van
Jean-Pierre Zwaenepoel, een leerling van het fotografie-atelier, ‘IN-TUSSEN’ een tentoonstelling
van het atelier digitaal beeldende vorming o.l.v.
Philip Serbruyns en ‘Menselijk’ een tentoonstelling van de ateliers beeldhouwkunst en keramiek
o.l.v. Jos Devriendt, i.s.m. de ateliers fotografie.
Het fotohuis stelde het beste van 2012 tentoon
in Die Keure met hun eindwerken. Het schooljaar 2011-2012 werd traditioneel afgesloten met
een eindejaarstentoonstelling in de Bogardenkapel na de jury der eindwerken. Het schooljaar
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De luitklas van het Conservatorium

Volwassenenonderwijs

Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen – CVO
SNT bouwde letterlijk en figuurlijk aan de toekomst. Enerzijds ging het cursistenaantal met
ruim 6 % omhoog, voornamelijk door de groei
van de afdelingen Nederlands voor anderstaligen, mode en fotografie (800 cursisten). Informatica sprong op de trein van de iPad en

Dienst Welzijn
andere tablets. Anderzijds werden zes nieuwe
lokalen ingehuldigd, die voorzien zijn van alle
moderne didactische hulpmiddelen. Een uitbreiding die het mogelijk maakte om enkele
andere lokalen een nieuwe bestemming te
geven zodat het comfort van de personeelsleden en de cursisten aanzienlijk kon verbeterd
worden. Op 1 september werden een nieuw
ingerichte leraarskamer, kopieerlokaal en een
bijkomende multifunctionele fotostudio in gebruik genomen. Ook in de vestiging in Blankenberge werd een kleine fotostudio ingericht.
Daarnaast liet SNT zich niet onbetuigd om zijn
cursisten diverse extrascolaire activiteiten aan
te bieden, zij het een paëlla-, dans-, fuif- of
praatavond, zij het verschillende groepsreizen.
Als kers op de taart kwam topfotograaf Jimmy
Kets zijn leven en werk toelichten voor een volle Magdalenazaal.

KINDEROPVANG
Initiatief buitenschoolse kinderopvang
‘t Ravotterke en De Paddestoel
De buitenschoolse kinderopvang vangt kinderen
van 2,5 tot 12 jaar op, voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en in alle
schoolvakanties. De kinderen worden opgevangen
in een huiselijke sfeer waar er tijd en ruimte is om
te spelen, activiteiten mee te doen of om eventjes
tot rust te komen. Samen met de kinderen worden
de ouders beschouwd als de belangrijkste deelnemers in de opvang.
De buitenschoolse kinderopvang heeft twee locaties: kinderclub ‘t Ravotterke, Dries 2a, 8310
Assebroek en kinderclub De Paddestoel, Sint-Arnolduslaan 26, 8200 Sint-Michiels. In 2012 waren
er op beide locaties een totaal van 862 kinderen
ingeschreven, waarvan 206 nieuwe inschrijvingen.
Wijziging sluitingsuur kinderclub ’t Ravotterke
en kinderclub De Paddestoel
Vanaf 1 juli 2012 is het sluitingsuur van de kinderclubs ’t Ravotterke en De Paddestoel gewijzigd van
20 naar 19 uur.

Directie en secretariaatsmedewerkers van het SNT vóór het
nieuwe gebouw, met in het raam de weerspiegeling van de
Onze-Lieve-Vrouwetoren

Zomervakantie Hieperdepiep
Ook in 2012 was de vakantieopvang Hieperdepiep,
een antenne van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang ‘ t Ravotterke en De Paddestoel, alweer
een groot succes! Vakantieopvang ‘ Hieperdepiep’
in Koolkerke heeft in juli en augustus 28 kinderen
van 2,5 tot 8 jaar opgevangen.
Stedelijke kinderdagverblijven (3) en
kinderopvangcentrum Biekorf
Alhoewel minder zichtbaar en ook moeilijker bereikbaar dan voorheen blijft het kinderopvangcentrum een belangrijke rol spelen voor mensen die
voor een korte tijd (bijv. een namiddag shoppen)
hun kindje willen laten opvangen. Als gevolg van
het dichtbouwen van de Biekorfpassage daalde
dan ook de opvangcapaciteit.
In peutertuin De Zonnebloem werd een op maat
gemaakte shelter boven de zandbak geplaatst, zodat optimale bescherming gewaarborgd wordt bij
(te) warm weer.
Ook in de loop van dit jaar bleven de kinderdagverblijven aandacht hebben voor (groot)oudersmomenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van vaderen moederdag, Sinterklaas en dergelijke.
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sociaal-preventief gezondheidsbeleid
Brugge for life!
‘Music for life’, de jaarlijkse actie van de Vlaamse
radiozender Studio Brussel, stond dit jaar in het
teken van dementie. Een aandoening die hoe langer hoe meer voorkomt in onze steeds meer vergrijzende samenleving. In Brugge alleen wonen
er nu al 2.000 personen met de ziekte.
Omdat de Stad Brugge als dementievriendelijke stad deze actie niet zomaar voorbij kon laten gaan, organiseerde de dienst Welzijn samen
met het Expertisecentrum Dementie Foton, een
bewustmakingsmoment op de Burg op vrijdag
21 december 2012. Diverse optredens van onder
meer het Brugse Fotonkoor (koor met mensen
met dementie en hun partner, zoon, dochter,
vriend(in),…) en van actrice en chansonnière Leen
Persijn werden afgewisseld met getuigenissen
over dementie. Radio- en tv-stem Christina Van
Geel praatte het geheel aan elkaar.
Er kwamen zo’n 250 enthousiaste toeschouwers
naar het openluchtgebeuren. De eerste 20 mensen met een Music for Life!–badge kregen een
mooie bedanking aangeboden van Sodibrug,
Onthaal en de dienst Musea.

Infomarkt over diabetes

Brugge wint EFID Award
De Stad Brugge mocht begin januari in aanwezigheid van prinses Mathilde een EFID Award
(European Foundations’ Initiative on Dementia)

ontvangen voor dementievriendelijke stad.
Het Brugse Expertisecentrum Dementie Foton
en de Stad Brugge lanceerden in het kader van
het project Dementievriendelijk Brugge verschillende acties waaronder de Wereld Dementie Dag, de Dementiewijzer en het Vermissingsproject.
Doel van Dementievriendelijk Brugge is de stigmatisering rond dementie tegen te gaan door
de hele gemeenschap bij de problematiek te
betrekken en het respect en de verdraagzaamheid voor mensen met dementie te bevorderen.
Diabetescampagne ‘Diabetes woont ook bij jou
in de buurt!’
In de periode oktober–november organiseerde de
dienst Welzijn, samen de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw afdeling Brugge, de Huisartsenkring
Brugge–Oostende, het Lokaal Multidisciplinair
Netwerk Brugge-Oostende-Houtland en de Koninklijke Hogeschool Brugge–Oostende, de informatie- en sensibiliseringscampagne ‘Diabetes
woont ook bij jou in de buurt!’.
De diabetescampagne richtte zich niet enkel naar
de doorsnee Bruggeling, maar ook naar professionelen uit de diabeteswereld, leerkrachten en
kinderverzorgers,… . Zo werd er onder meer een
vormingsavond voor huisartsen georganiseerd,
informatiesessies rond diabetes bij verschillende
Brugse verenigingen,… . Hoogtepunt van de campagne viel op woensdag 14 november 2012, Wereld Diabetes Dag. Die dag konden alle geïnteresseerden van 10 tot 20 uur terecht in de Hendrik
Pickery- en de George Rodenbachzaal van de
Stadshallen voor een gratis infomarkt over diabetes. Bezoekers kregen er informatie over diabetes,
maar ook over aspecten die verbonden zijn met
de ziekte, zoals beweging, voeding, verzorging, … .
Mensen kregen er ook de mogelijkheid om gratis
hun bloedsuikerwaarde te laten bepalen. Met de
actie werden meer dan 600 mensen bereikt.
Na de infomarkt vond het toneelstuk ‘Nu zegt hij
lieveke’ plaats in de Stadshallen, met Marleen
Maes in de hoofdrol. Zo’n 90 mensen woonden de
humoristische voorstelling bij.
De stad gaf ook haar steun aan de jaarlijkse wandeldag van de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw
afdeling Brugge. Aan deze wandeldag op 18 november 2012 namen zo’n 2040 mensen deel.
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Infoavond rond geheugenproblemen en dementie
Op woensdag 7 maart 2012 organiseerde de dienst
Welzijn samen met enkele andere partners een infoavond rond geheugenproblemen en dementie in
de Brugse Stadsschouwburg.
Dat het onderwerp duidelijk heel wat burgers kon
bekoren, bewees de talrijke opkomst. Zo’n 400
mensen zakten af naar de Stadsschouwburg om
informatie te krijgen rond de thematiek. Verschillende ervaringsdeskundigen gaven toelichting
rond onder meer het verschil tussen gewone geheugenproblemen en dementie, de oorzaken en
gevolgen van dementie, het mogelijke zorgtraject
van de patiënt,… De avond werd opgeluisterd met
muziek van zangeres en actrice Leen Persijn,
wiens moeder dementie heeft.
‘De intieme gezondheid van de Bruggeling’
De vzw PSA-Vlaanderen organiseerde in de Brugse Stadsschouwburg, in samenwerking met de
Stad Brugge en de dienst Welzijn van de provincie West-Vlaanderen, op vrijdag 14 september en
op zaterdag 15 september 2012 drie voordrachten
voor het brede publiek over prostaatlijden, incontinentie en erectiestoornissen. Deze gratis informatieve voordrachten met de Brugse urologen Dr.
Peter Van Oyen en Dr. Jo Ampe werden gecombineerd met humoristische sketches van het Brugs
Variététheater.
De voorstellingen konden op heel wat succes rekenen. Op vrijdagavond 14 september 2012 kwamen 213 bezoekers naar de Stadsschouwburg. De
dag nadien kwamen er respectievelijk 359 en 412
toehoorders opdagen.
Infobeurs Thuiszorg
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012 vond
in de Stadshallen de Infobeurs Thuiszorg plaats.
Deze gratis infobeurs over thuiszorg en thuiszorgondersteuning was dit jaar aan haar derde editie
toe en richtte zich naar gezinnen met jonge kinderen, senioren, personen met een beperking, personen met een psychische kwetsbaarheid, …
Een 400-tal mensen trotseerden de uitzonderlijke
winterse temperaturen om aan de 64 infostands
kennis te maken met het thuiszorgaanbod in de
regio.
Gedurende de dag kon men voor het eerst ook
workshops meevolgen rond onder meer valpreventie, rugsparende tips, gezonde voeding,… .

Werelddag Dementie ‘Dementie samen dragen!’
Op zaterdag 15 september 2012 vond in het kader van het project ‘Dementievriendelijk Brugge’
de Werelddag Dementie plaats in Brugge. Met
de slogan ‘Dementie samen dragen’ wilden het
Expertisecentrum Dementie Foton, de Vlaamse
Alzheimerliga, het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen,
de Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen
de samenleving duidelijk maken dat dementie een
aandoening is waaraan de nodige aandacht moet
worden geschonken.
Op de Werelddag Dementie werden in dat kader verschillende activiteiten georganiseerd in
de Brugse binnenstad, waaronder een dementievriendelijke stadswandeling, prachtige tentoonstellingen rond het thema, infostands, de
onthulling van een gedicht van de Brugse dichter Herman Leys aan het Belfort. De dag werd
afgesloten met een slothappening in het Provinciaal Hof. Op deze slothappening ondertekenden
minister Jo Vandeurzen samen met de Vlaamse
Alzheimer Liga, de Vlaamse Ouderenraad, de Stad
Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
de engagementsverklaring van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Hiermee engageren
de verschillende entiteiten zich om op een genuanceerde manier te communiceren over dementie
en om personen met dementie een volwaardige
plaats te geven binnen de lokale gemeenschap. Na
het ondertekenen van de engagementsverklaring
konden de aanwezigen genieten van een verrassingsoptreden van een flashmob op de Markt.
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seniorenbeleid
Universiteit Derde leeftijd (UDL)
De Stad Brugge biedt logistieke ondersteuning
aan deze sociaal-culturele vereniging voor senioren. Naast het gebruik van de vergaderaccommodatie van de Stad dient gewezen op de personele
ondersteuning vanwege de dienst Welzijn (uitnodigingen en verslaggeving van de vergaderingen)
en de verzending van de programmabrochures
bij de start van het werkjaar van de vereniging.
Jaarlijks wordt tijdens het ledenfeest een vereniging in de bloemetjes gezet die zich verdienstelijk
heeft ingezet voor een sociaal doel.

Seniorenactiviteiten n.a.v. de autoloze zondag
Op 16 september vond de autoloze zondag plaats
in Brugge. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om op het plein voor de Stadsschouwburg
een dansnamiddag voor senioren te organiseren.
De muziekgroep “Roland Keereman” zorgde ervoor dat menig man en vrouw de beentjes konden
strekken.

Seniorenadviesraad
De Seniorenadviesraad heeft als doel als volwaardig contactorgaan met adviserende bevoegdheid
op te treden tegenover het stadsbestuur en het
OCMW en de samenwerking tussen de seniorenverenigingen, het ouderenwerk en de bejaardenzorg te bevorderen, alsook de integratie van ouderen in de samenleving te bewerkstelligen.
In de seniorenadviesraad zetelen voornamelijk
afgevaardigden van de lokale seniorenverenigingen, maar ook deskundigen, onafhankelijke leden en leden van ambtswege.
Jaarlijks worden er vijf algemene vergaderingen
en vijf kernvergaderingen georganiseerd. Er komen ook thematische werkgroepen samen, zoals
bijvoorbeeld de werkgroep verkeer.
Activiteiten
Lentewandelingen
Het stadsbestuur organiseerde op 24 en 25 april
voor de vijfde keer de lentewandelingen voor
65-jarige dames en 70-jarige heren en hun partners. Naast een gegidste wandeling van een uur
in de binnenstad konden de deelnemers luisteren
naar een toelichting van de heer Bruno Comer
over “Mei 1940”. Op dinsdag 24 april waren er 338
deelnemers en op woensdag 25 april 284 deelnemers.
Herfstwandelingen
De herfstwandelingen richten zich op onze 60-jarige vrouwen en 65-jarige mannen en hun partners. Deze gegidste wandelingen vonden plaats
op dinsdag 18 en op woensdag 19 september. Na
de wandeling was er een koffietafel en werden
onder de deelnemers heel wat informele contacten gelegd. Op dinsdag waren er 343 deelnemers
en op woensdag 315 deelnemers.
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Dansen voor senioren tijdens de autoloze zondag

Actie 85 +
Naar jaarlijkse traditie ontvingen 3.215 thuiswonende 85-plussers tijdens de ouderenweek (derde week november) een bezoek van één van de
100 vrijwilligers. Het stadsbestuur bood hen een
peperkoek aan. Tijdens deze bezoeken polsen de
vrijwilligers ook naar de noden van de bejaarden.
Dienstverlening
Info senior
In de maand dat hij/zij 60 jaar wordt, ontvangt
iedere Bruggeling, de informatiebrochure ‘info-senior’. Deze brochure verstrekt informatie over allerhande onderwerpen die senioren
aanbelangen. Ongeveer 2000 exemplaren gingen de deur uit.

Honderd- en meer dan honderdjarigen
In 2012 werden in totaal 52 100- of meer dan
100-jarigen gehuldigd, hetzij 20 100-jarigen en
32 +100-jarigen.
Zij krijgen een geschenk van het koningspaar en
een naar keuze van de Stad Brugge.
Ondersteuning
Het stadsbestuur verleende in 2012 verdere
financiële ondersteuning aan het succesrijke
digi-seniorproject. Dit is een project waarbij
jongeren van het 6de jaar informaticabeheer
van het Vrij Handels- en Sportinstituut les
geven aan senioren en hen indien nodig ook
individueel coachen.

beleid voor personen met een
handicap
Eten in het donker
Naar aanleiding van de internationale dag van
de witte stok, organiseerde de Stad Brugge, in
samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde,
op zondag 7 oktober ‘Eten in het donker’ (Biekorfzaal).
Ongeveer 70 mensen voelden zich geroepen om
eens te dineren in een volledige duistere zaal om
zo hun smaakpapillen extra te prikkelen. Voor
slechts 20 euro per persoon konden zij genieten
van een aperitief met wachtbordje, hoofdgerecht,
dessert, koffie en een muzikaal intermezzo van
Little Cajun Moon.

Gouden Boomstoet met audiodescriptie
Op zondag 19 en zondag 26 augustus 2012 greep
in de Brugse binnenstad de Praalstoet van de
Gouden Boom plaats. Dit vijfjaarlijks gebeuren
is een samenwerking van de Stad Brugge en het
Comité voor Initiatief.

De dienst Welzijn stond in voor de ticketverkoop
voor personen met een beperking.
Daarnaast werd, op zondag 26 augustus, het
spektakel voor het eerst voorzien van audiobeschrijving met de steun van de dienst Welzijn,
Intro vzw en de Provincie West-Vlaanderen. Dit is
een techniek waarbij bepaalde kunstvormen, optredens en evenementen toegankelijk gemaakt
worden voor blinde en slechtziende personen.
Een verteller beschrijft tijdens het gebeuren wat
er allemaal te zien valt, tussen de dialogen en
achtergrondgeluiden door.
Dat de audiobeschrijving een succes was, mag
zeker gezegd worden. De 60 tickets waren in
minder dan een maand tijd uitverkocht. Niet
enkel Bruggelingen, maar mensen vanuit heel
Vlaanderen zakten op 26 augustus 2012 naar de
Brugse binnenstad af om de praalstoet op deze
bijzondere manier mee te kunnen volgen.

Personen met een beperking
konden tickets kopen voor dit
schouwspel.

Heilig-Bloedprocessie
Op 17 mei 2012 was er in de Brugse binnenstad de Heilig-Bloedprocessie. De dienst Welzijn
stond in voor de ticketverkoop voor personen met
een beperking. Er werden 140 tickets verkocht.
Voor het eerst waren er ook plaatsen beschikbaar voor niet-Bruggelingen met een handicap.
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‘Zon, Zee,… Zorgeloos, een toegankelijk strand
voor iedereen!’
Met enige fierheid kan de Stad Brugge zeggen
dat zij in 2012 voor een vierde maal op rij deelnam 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. De juiste infrastructuuraanpassingen (strandmat, aangepaste douches, …),
geschikte opgeleide assistenten en aangepaste
strandrolstoelen (strandjutter en tiralo) zorgden
voor een bruikbaar entourage.
Tijdens de zomermaanden juli en augustus
waren er 288 hulpvragen voor het project Zon,
Zee,…Zorgeloos.

Prijsuitreiking van de
Raad van Buurtwerken

Autoloze Zondag – Sociaal Huis - Rolstoelparcours
Op zondag 16 september 2012 vond de vijfde autoloze zondag plaats. Ook het Sociaal Huis wou
zijn steentje bijdragen en opende daarbij zijn
deuren! De dienst Welzijn liet zijn creativiteit
werken en organiseerde samen met Oranje een
rolstoelparcours. Ongeveer 120 nieuwsgierigen,
waarbij kinderen, (jong)volwassenen, toeristen,
personen met mobiliteitsproblemen, … konden
gratis hun rolstoelvaardigheden oefenen op het
parcours. De gebruikers konden kiezen tussen
heel wat rolstoelmodellen, al dan niet elektronisch. Voor heel wat mensen een uitdaging en
geen evidentie!

Toegankelijkheid Brugse wegen
De dienst Welzijn zag verschillende plannen van
de Wegendienst na op toegankelijkheid voor
minder mobiele personen en gaf zo meer dan 33
adviezen. Ook bij de ontwerpplannen inzake heraanleg van de voorkant van het Brugse station
werden zowel de dienst Welzijn als de Raad voor
Personen met een Handicap betrokken.

Kansarmoedebeleid
Brugge Dialoogstad, dialoog werkt!
Brugge Dialoogstad, een samenwerkingsverband
tussen lokale verenigingen en diensten die werken
rond armoede, het Brugse OCMW, de Stad Brugge
en mensen die zelf in armoede leven, werkte in het
verkiezingsjaar 2012 nauw samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen naar aanleiding
van de sociale stemtest (Ieders stem telt). In het
licht van de opmaak van het beleidsprogramma
van de legislatuur 2013–2018 werden ook topics
geformuleerd die als aandachtspunten voor een
lokaal armoedebeleid kunnen dienen.
Eind 2012 werd reeds werk gemaakt van de voorbereiding van de herneming van de dialoogtafels.
Het thema werd vastgelegd op ‘armoede en onderwijs/opvoedingsondersteuning’.
Leven in een Krabbenmand
Op vrijdag 16 november 2012 organiseerde Brugge
Dialoogstad een voorstelling van ‘Leven in een
krabbenmand’ in de Brugse Stadsschouwburg.
De werkgroep Brugge Dialoogstad is actief rond
armoedebestrijding in Brugge en tracht een brug
te vormen tussen het lokaal beleid en mensen in
armoede.
Doel van de theatermonoloog, met actrice Marleen Merckx in de hoofdrol, was om mensen een
beeld te geven van verborgen armoede in België,
een voor velen onbekende wereld en een harde realiteit voor een op de tien gezinnen.
Zo’n 230 mensen woonden de voorstelling bij. Na
de toneelvoorstelling konden zij in de Foyer van
de Stadsschouwburg genieten van een ‘meet and
greet’ met de zeer geëngageerde actrice.

buurtwerk
Uitreiking prijs stedelijke Raad van Buurtwerken
De Stedelijke Raad van Buurtwerken kent tweejaarlijks een prijs toe aan initiatieven die positief
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Noord-Zuiddienst
bijdragen aan het samenbrengen van mensen in
Brugse buurten. Dit jaar werden twee vrijwilligersinitiatieven beloond die mensen uit kansengroepen hebben gestimuleerd om deel te nemen aan
het sociale leven in de buurt of mensen van de
buurt hebben uitgenodigd om deel te nemen aan
activiteiten.
Van de 28 verenigingen die in Brugge werken rond
armoede en diversiteit hebben er zich 7 kandidaat
gesteld. Twee verenigingen werden gelauwerd:
• Ûze Plekke vzw, een vereniging die kansen biedt
aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede en afkomst, ontving de hoofdprijs van 500
euro.
• NSanga vzw, een vereniging die activiteiten organiseert om de communicatie tussen mensen
te verbeteren en de integratie te bevorderen,
ontving de eervolle vermelding van 250 euro.

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. We doen
dit via educatie en sensibilisatie, informatie
en ondersteuning.

educatie en sensibilisatie
Fair Trade
Op 10 mei namen 38 stadsdiensten deel aan de
ontbijtactie in het kader van Fair Trade@Work.
Tijdens de Week van de Fair Trade van 3 tot 13
oktober serveerden de stadsrestaurants en het
sociaal restaurant Pas Partout een fairtrademenu. In een viertal Brugse restaurants kon je
met een kortingsbon terecht om van een fairtradegerecht te smullen. Enkele studenten van
Howest werkten de publieksactie ‘United in Fair
Trade’ uit. Voorbijgangers maakten spelenderwijs kennis met eerlijke handel en duurzame
voeding. Alle deelnemers ontvingen een doosje
fairtradepralines.
Via de workshop ‘Kook je Fair Tradesprookje’
maakten 3- tot 10-jarigen ook kennis met eerlijke handel. Scholen kregen placemats. Tijdens
de Week van de Smaak organiseerde de dienst
in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel
Brugge en Vormingplus regio Brugge, een fairtradekoekjeswedstrijd en enkele workshops.
Twee scholen ontvingen in 2012 de titel Fair
Trade School.

Publieksactie ‘United in Fair Trade’ van Howest
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Feest in’t Park (25.06.2011)
De zomervakantie werd in het Minnewaterpark
ingezet met het festival ‘Feest in ’t Park’ op
30 juni. Naar jaarlijkse gewoonte zorgden de
Noord-Zuiddienst en Noord-Zuidraad voor een
groot aanbod van workshops, kinderanimatie,
Noord-Zuidinfo, expo’s, de Zuiderse markt en
muziek. In de Fair Trade Corner kon men deelnemen aan een fairtradekookworkshop. Wie
het gewicht van de winkelkar in de Fair Trade
Carrousel kon raden, maakte kans op een (h)
eerlijke prijs.
Scoren voor 2015
Met het project Scoren voor 2015 wil de NoordZuiddienst de millenniumdoelstellingen in de
kijker zetten. De millenniumdoelen zijn acht
concrete en meetbare doelstellingen om tegen
2015 de armoede in de wereld te halveren. De
tweede editie van Scoren voor 2015 vond plaats
onder de vorm van een Noord-Zuidactiviteitenreeks van 1 maart tot 30 april. In samenwerking
met de Brugse Noord-Zuidbeweging werd een
veelzijdig programma in elkaar gestoken voor
de mondiale Bruggeling, scholen en verenigingen. Men kon onder andere deelnemen aan een
culinaire avond, een muziekworkshop, debatten, een stadswandeling, een theatervoorstelling, een kunstveiling,…

Inhoud van de nieuwe Malawikoffer
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Informatie
Mediatheek
Naast de aankoop van nieuwe lespakketten,
boeken, films en documentaires werd het aanbod van de mediatheek uitgebreid met drie
nieuwe koffers, namelijk de Malawi-, Marokko- en speelgoedkoffer. Het volledige aanbod
is te raadplegen op de website www.colibris.
be/noordzuiddienst.
Door middel van een bladwijzer, die o.a. verspreid werd via de bibliotheek, werd de mediatheek verder bekend gemaakt. Enkele klassen
uit de hogescholen kwamen kennis maken met
de mediatheek en de werking van de NoordZuiddienst.
Tijdens de Cultuurmarkt voor leerkrachten op
7 juni en op de welkomstavond voor de nieuwe
Bruggelingen op 12 november was de dienst
aanwezig met het mediatheek- en NoordZuidaanbod. In samenwerking met Kleur Bekennen vond op 26 en 27 september een mondiale vorming voor leerkrachten plaats.
Wereldwijs – nieuwsbrief
Alle geïnteresseerde Bruggelingen, leerkrachten en verenigingen bleven op de hoogte van de
Noord-Zuidactiviteiten via de viermaandelijkse
nieuwsbrief Wereldwijs. De nieuwsbrief werd
zowel per post als elektronisch verstuurd.

Zingen voor het klimaat in het Astridpark

Ondersteuning
11.11.11 Brugge
Op 23 september vond de zangmanifestatie Sing
For The Climate plaats. Vijftienhonderd Bruggelingen kwamen in het Astridpark zingen voor
een beter globaal klimaatbeleid. Tijdens ‘Feest
in’t Park’ was 11.11.11 aanwezig met een interactieve klimaatstand. Naar jaarlijkse gewoonte
ondersteunde de Noord-Zuiddienst de campagne
en de financiële actie. Op 2 november vond in samenwerking met Vormingplus regio Brugge een
gespreksavond plaats over de gevolgen van de
klimaatverandering in het Zuiden. De vele vrijwilligers aan de verschillende acties werden bedankt
met een receptie in de Vrijwilligerscentrale.
Brugs Fonds voor Ontwikkeling en
Samenwerking (BFOS)
In 2012 ondersteunde het BFOS projecten van
Bruggelingen in o.a. Bolivia, Brazilië, Kenia en
Mozambique. Binnen het project ‘Scoren voor
2015’ werd op Wereldwaterdag in maart de infoavond ‘Water voor iedereen’ georganiseerd. De infoavond was een samenwerking tussen het BFOS,
Protos, ngo-federatie en Waterlink en vond plaats
in de watertoren.

SFTC © Jan Franco

Noord-Zuidraad
De raad kwam maandelijks samen en nam zijn
adviesfunctie actief op. Daarnaast stelde de
Noord-Zuidraad een memorandum op. Het tienpuntenplan werd verstuurd naar alle politieke
partijen en nadien voorgesteld aan de politici op
‘Feest in’t Park’.
Zuiddag
Achttien stadsdiensten reageerden positief op de
oproep om deel te nemen aan Zuiddag op 18 oktober. Uit de derde graad secundair onderwijs kwamen 22 jongeren tijdens de schooluren werken in
een stadsdienst werken. Hun loon schonken de
leerlingen en werkgevers aan een jongerenproject
in Venezuela.
Campagne in de kijker
De Noord-Zuiddienst verleende haar medewerking aan de Diversiteitsdienst bij het uitwerken
van de Internationale Vrouwendag op 8 maart, die
in teken stond van India.
De dienst zorgde voor extra promotie voor de tentoonstelling ‘Foodprints’ van Bevrijde Wereld, die
opgesteld stond in het station van Brugge.
Subsidies
In samenwerking met de Diversiteitsdienst werd
de nieuwe brochure ‘Subsidies voor activiteiten
rond Noord-Zuid en diversiteit in Brugge’ uitgebracht.
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Diversiteitsdienst
actiecentrum
Fietscursus
In 2012 leerden een 20-tal volwassenen fietsen.
Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers werd de
cursus in goede banen geleid. Na enkele lessen
in het stadspark trokken de fietsers de straat op.
Internationale Vrouwendag
Bij de opening van het Cinema Novo-festival
ontvingen de bezoekers een geknoopte zakdoek
met de tekst ‘8 maart – vergeet haar niet’. Op
10 maart vonden in de gebouwen van Vormingplus regio Brugge educatieve en ontspannende
workshops plaats rond het thema India. Dezelfde
avond kon men genieten van de film ‘Et maintenant, on va où?’ in het kader van Cinema Novo.
Meldpunt Discriminatie
Naast het behandelen van meldingen en klachten rond discriminatie, werkt het Meldpunt Discriminatie ook preventieve acties uit in samenwerking met de Diversiteitsdienst.
Naar aanleiding van de dag tegen racisme en
discriminatie op 21 maart lanceerden de Provincie West-Vlaanderen, het Meldpunt Discriminatie en de Diversiteitsdienst de campagne ‘
’t Maakt niet uit’, in samenwerking met enkele
West-Vlaamse centrumsteden en meldpunten.
De campagne werd via verschillende promotiekanalen bekend gemaakt.
In samenwerking met de vakbonden vond ook
een anti-discriminatieontbijt plaats op ‘t Zand.

Indisch koken tijdens de Vrouwendag

Passanten ontvingen een ‘’t Maakt niet uit’brooddoos met croissant.
Voor de cursus Interculturele communicatie, in
samenwerking met Vormingplus regio Brugge
en deSOM vzw, waren er 12 inschrijvingen.
Naar aanleiding van ‘Broodje Boeverbos’ werd
de Camping Nomade-tentoonstelling een laatste
keer opgesteld in het Provinciehuis Boeverbos.
Stem Vrouw, Stem Divers
Naar aanleiding van de Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 startte de Stedelijke
Emancipatieraad in samenwerking met de Diversiteitsdienst een campagne rond diversiteit.
De slogan ‘Kies voor een mix’ werd bekendgemaakt via broodzakken, affiches, postkaarten,… De Brugse kiezers werden op die manier
aangemoedigd om hun stem uit te brengen op
vrouwen en op kandidaten die werk willen maken van diversiteit in onze samenleving.

Het ideale college van burgemeester en schepenen volgens de Diversiteitsdienst
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Campagnebeeld van ‘Stem Vrouw, Stem Divers’ op een bus van De Lijn

Voor de doelgroep etnisch-culturele minderheden werd een sociale stemtest en debat georganiseerd. Dit gebeurde in samenwerking met Samenlevingsopbouw, Vormingplus regio Brugge
en Brugge Dialoogstad.

Informatie
Campagne in beeld
Voor de campagne tegen huiselijk geweld werden op verschillende locaties in Brugge infostandjes geplaatst. Voorbijgangers kregen een
wit lintje om op te spelden en ze konden een
test invullen over geweld binnen een partnerrelatie. In samenwerking met Cinema Lumière
werd de film ‘Te doy mis ojos’ geprogrammeerd,
waarin dit thema aan bod kwam. Er kwamen
150 toeschouwers.
Themawandelingen
Vormingplus regio Brugge nam de promotie van
de ZIJ-straten I en II, de mensenrechtenwandeling en de interculturele wandeling op zich. Per
wandeling lieten zich een twintigtal deelnemers
door Brugge gidsen. De Diversiteitsdienst zorgde voor de administratieve opvolging.

Ondersteuning
Werkgroep Holebi’s
Op 5 mei vond de vierde Rainbow Pride van de
holebi-transwerkgroepen plaats.
Het filmfestival Cinema Novo plaatste twee holebifilms in de kijker.
Stedelijke Emancipatieraad (SER)
De werkgroep plasbeleid voerde tijdens de gemeenteraad van 26 juni een ludieke actie voor
meer openbare toiletten. Aan de beleidsmakers
werd gevraagd om tijdens de nieuwe legislatuur
meer aandacht te hebben voor toegankelijk sanitair. De werkgroep maakte ook een inventarisatie van openbare toiletten in Brugge.
Subsidiereglement
Drie organisaties ontvingen in 2012 een projectsubsidie en vier verenigingen kregen een
subsidie voor hun werking. In 2012 verscheen
de brochure ‘Subsidies voor activiteiten rond
Noord-Zuid en diversiteit in Brugge’ met een
overzicht van alle mogelijke subsidies.
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Vrijwilligerscentrale
2012 was een druk jaar voor de Vrijwilligerscentrale. Het was het eerste jaar in het nieuwe gebouw op het Kraanplein. De hoogtepunten waren ‘Ik vrijwillig’ en ‘Vrijwilligers
Cinema’.

Ik Vrijwillig
Er waren zestig standen van organisaties op zoek
naar vrijwilligers en ongeveer duizend bezoekers
op deze gezellige vrijwilligersbeurs.
Vrijwilligers Cinema
In Cinema Lumière en Cine Liberty keken 800
vrijwilligers uit 59 organisaties op de Internationale dag van de Vrijwilliger naar het mooie
‘Intouchables’. Voorafgaand kregen de genodigden een receptie aangeboden in de foyer van de
Stadsschouwburg.

Veel belangstelling voor
de Vrijwilligersbeurs

Aanwervingswerking
Wat betreft de spontane vraag van Bruggelingen
naar een vrijwilligersvacature op maat gingen de
cijfers enorm de hoogte in. De nieuwe en moderne locatie draagt daar zeker toe bij! In 2012
gebeurden er 103 intakes van 40 mannen en
63 vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen,
waarvan de meesten tussen 50 en 65 jaar waren.
16-35 jaar: 24
35-50 jaar: 29
50-65 jaar: 42
+ 65: 8

Vergelijkingen met vorige jaren
2010

2011

2012

intakes
vrijwilligers in
de Vrijwilligerscentrale

37

74 (waarvan 27 na
verhuis, periode
okt-dec 2011)

103

telefonische
vragen naar
vacatures

10

45

60

mails die
informeren naar
vacatures

17

65

75

Zaalverhuur
De verhuur van zalen, die een logistieke ondersteuning betekent voor vrijwilligersorganisaties
kende in 2012 een succesvolle start. De zalen
waren goed voor 128 verhuurbeurten, 94 voor de
grote en 34 voor de kleine zaal of het secretariaat.
Tot de 47 organisaties die de zalen huurden behoorden 12 stadsdiensten.
Vormingsaanbod
Niet zozeer kwantitatief, maar zeker kwalitatief
was het vormingsaanbod een succes.
Verschillende organisaties die de vormingen volgden, gaven er een vervolg aan in de eigen organisatie, door collega’s te informeren over het thema,
interne vorming te voorzien, het vrijwilligersbeleid
op basis van verkregen informatie aan te passen.
voorjaar
aantal deelnemers
najaar
aantal deelnemers
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17/4

24/4

22/5

29/5

7

10

8

8

9/10

16/10

7

8

Dienst Stedenbeleid
SAMENLEVINGSKWALITEIT IN WIJKEN
In Zeebrugge werd de verlengde Saint-George’s
Day wandeling plechtig geopend. Hier kan men
langs de strekdam bij vloed opnieuw tot aan de
waterlijn wandelen, heeft men een mooi zicht
over de haven en heeft Zeebrugge er een prachtige landmark bijgekregen. Op het strand zijn
nieuwe speeltoestellen geplaatst en er werd een
nieuw ‘sportstrand’ ingehuldigd. Zwankendamme kreeg een brugje tussen het jaagpad naar
het kanaal en het nieuwe buurtpark en er werd
gestart met de opmaak van de plannen voor een
opfrissing van Zaal Centrum. In het kader van
het communicatieproject ‘Zeebrugge Open’ over
de havenwerken, is een mobiel infopunt over het
nieuwe vormingsstation geopend. In Sint-Pieters
is de oude spoorwegbedding langs de SintPietersgroenestraat volledig heringericht tot
speelvriendelijk fiets- en wandellint. Het nieuwe
gebouw van het dienstencentrum De Garve in
Sint-Jozef werd geopend en in de binnenstad
zijn op verschillende locaties nieuwe fietskluizen
voor buurtbewoners in gebruik genomen.

BRUGSE BUURTCHEQUES
Maar liefst 151 buurt- en wijkcomités kregen in
2012 een Brugse Zomercheque voor hun buurtof straatfeest. Het aantal buurtwebsites op www.
brugsebuurten.be groeide verder aan en ook het
succes van www.brugseverenigingen.be is herbevestigd. De bebloemingsactie was opnieuw
een succes met 73 deelnemende buurten, samen goed voor 2646 deelnemende gezinnen.

mités, goed voor 900 personen, genoten bij de
Praalstoet van de Gouden Boom van tribuneplaatsen en een middeleeuwse lunch.

Spelen op de voormalige
spoorwegbedding.

Het aanbod van de Brugse Zomercheques is intussen zo ruim geworden dat het stadsbestuur
begin 2013 besloot om de naam om te dopen tot
het ruimere ‘Brugse Buurtcheques’.

RUIMTE VOOR JONGEREN
Ook in 2012 is verder werk gemaakt van het realiseren van ruimte voor jongeren. Zo vonden, na de
opening van eind 2011, de eerste fuiven plaats in
stadsfuifzaal Factor Club. Deze zaal draait nu op
volle toeren. Assebroek kreeg een zaal voor 490
fuivers in het nieuwe Daverlocomplex en ook bij
jeugdhuis Thope in Sint-Michiels werd een nieuw
zaaltje geopend. Eveneens in Assebroek is gestart met de bouw van het nieuwe centrum waar

St.-George’s Day wandeling
in Zeebrugge, met 500 m
verlengd. © Toerisme Brugge /
Jan D’Hondt - B.Ad

In het sportaanbod werden 24 sessies van de disciplines lopen, petanquen, zumba, pannavoetbal, fitness of duiken geboekt. Ook het cultureel
aanbod was een succes. De tentoonstellingen
Kamarama en De Treurenden kregen bezoek van
respectievelijk 19 en 9 buurtcomités. In het kader
van O’Parleur bezochten 12 buurtcomités een
huiskamervoorstelling van Frank Adam en 23
buurtcomités, goed voor 870 personen, gingen
samen naar de film in cinema Lumière.
In totaal 81 buurtcomitéleden lieten hun woning
scannen op energieverbruik. Veertig buurtco-
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de diverse jongerenprojecten van het OCMW
onderdak zullen krijgen.
Het communicatieproject Bruggeleeft draaide
op volle toeren, deelde opnieuw zo’n 16.000
jongerenpassen uit en lanceerde de ‘Brugge
leeft’-applicatie voor smartphones.
Log-in, het project rond intensieve casebegeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren, werd verder ondersteund en de projecten
’t Salon en het Fietsatelier kregen een toelage.

SOCIALE HUURMARKT
Om het betaalbaar wonen in de stad te ondersteunen werd opnieuw een subsidie uitbetaald
aan de sociale verhuurkantoren SVK en Sovekans, aan inloophuis ’t Sas, aan sociale kruidenier De Kaba en aan de projecten ‘bemoeizorg’
van het OCMW en ‘conciërges’ van de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting.

GROENE GEBIEDEN
Op het vlak van groen werd, zoals reeds vermeld, in Sint-Pieters een oude spoorwegbedding omgevormd tot speels fiets- en wandellint. In de binnenstad werd de tuin van het
voormalig klooster van de Redemptoristinnen
in de Katelijnestraat overgenomen. Na de beëindiging van het huisvestingsproject op deze
site zal de tuin omgevormd worden tot een
nieuw openbaar park. In de marge van dit project keurde de gemeenteraad het beleidsplan
‘open ruimtes in de binnenstad’ goed. Het werd
een uitgebreid en grondig gefundeerd beleidsdocument dat de stad moet toestaan om in de
toekomst beter voorbereid om te gaan met vrijkomende waardevolle sites in de binnenstad.
In Assebroek is de volledig gerenoveerde Hoeve Hangerijn aan het natuurgebied van de Gemene Weidebeek in gebruik genomen. De oude
vervallen gebouwen werden omgebouwd tot
een nieuwe ontmoetings- en belevingshoeve
waar mensen met en zonder handicap samen
komen om allerhande activiteiten te beleven
met de nadruk op de natuur, de dieren en respect voor iedereen. Voor 2013 is daar alvast
een goedgevuld programma uitgewerkt.

Djembe- en doemgeroffel ter gelegenheid van de opening van een herboren Hoeve Hangerijn

60

Jaarverslag 2012

Hoofdstuk 6

Wegen,
Ruimtelijke Ordening,
Monumentenzorg
en Erfgoedzaken,
Patrimoniumbeheer

Wegendienst
belangrijkste werken
SECTOR Centrum
• Heraanleg Gerard Davidstraat en Karel de
Floustraat
Aannemer: Haezebrouck bvba uit Zedelgem
Projectkost: 1.207.252,89 euro

• Aanleggen fiets- en voetpadverbindingen
Smedenpoort
Aannemer: Depret nv uit Zeebrugge
Projectkost: 1.268.560,41 euro

Avondlijk sfeerbeeld van een van de voetgangersbruggen
rond de Smedenpoort
De Gerard Davidstraat en de daarover schuivende Karel de
Floustraat steken allebei in een nieuw kleedje.

• Heraanleg Maria van Bourgondiëlaan en
Kanunnik van Hoonackerstraat
Aannemer: Haezebrouck bvba uit Zedelgem
Afgewerkt voor: 1.023.363,72 euro

Maria van Bourgondiëlaan
heraangelegd. We, geese, love it!
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• Onderhoud asfaltverhardingen
Braambergstraat, Predikherenstraat,
Koningstraat en omgeving Beursgebouw
Aannemer: Norré-Behaegel bvba uit
Westende
Afgewerkt voor 110.167,72 euro
• Heraanleg Sint-Niklaasstraat
Aannemer: Cochuyt-De Smet bvba uit
Maldegem
Projectkost: 138.376,63 euro
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• Vernieuwen riooldeksels binnenstad
Aannemer: Verhelst nv uit Oostende
Projectkost: 62.897,38 euro
SECTOR West (Sint-Andries en Sint-Michiels)
• Herstel riool in Abbdijbekestraat en ‘t
Kloosterhof
Aannemer: Huys J. en Zonen bvba uit Brugge
Projectkost: 85.951 euro
• Aanleg voetpaden in Meersen en SintArnolduslaan
Aannemer: Casteleyn nv uit Meulebeke
Afgewerkt voor 62.851,67 euro
• Aanleg voetpaden in Karel Cartonstraat en
gedeelte van Stockveldelaan en vernieuwen
voetpad en parkeerstrook in Hoge Lane
Aannemer: Oosterlynck bvba uit Eernegem
Projectkost: 187.299,82 euro
• Vernieuwen bitumineuze verharding in
Koestraat, gedeelte tussen Pastoriestraat en
Grote Moerstraat
Aannemer: Devriese nv uit Koolskamp
Projectkost: 168.421,55 euro
• Onderhoud onbevaarbare waterlopen
Aannemer: Van Hulle nv uit Tielt
Projectkost: 55.000 euro
• Onderhoudswerken aan bitumineuze
verharding in Lange Muntstraat,
Zevenbergenlaan, Doornstraat, Ter Beke, Ten
Boomgaard, Ten Briele en Rijselstraat
Aannemer: Stadsbader nv uit Harelbeke
Afgewerkt voor 189.963,79 euro
• Dringende rioolherstelling in
Weinebruggelaan 10
Aannemer: Hugo Martens bvba uit SintAndries
Projectkost: 4.925 euro

• Rioolherstelling in Zandstraat tussen huisnrs
76 en 100
Aannemer: Pyra bvba uit Oostende
Projectkost: 61.273,30 euro
• Vernieuwen asfaltverhardingen in Parklaan,
Sint-Michielslaan en Diksmuidse Heerweg
Aannemer: Aswebo nv uit Drongen
Projectkost: 240.547,95 euro
SECTOR Oost (Assebroek en Sint-Kruis)
• Heraanleg Edward Joossensplein en
toegangsweg naar Tragelweg
Aannemer: Cochuyt-De Smet bvba uit
Maldegem
Projectkost: 169.985,88 euro

Edward Joossensplein heraangelegd.

• Aanbrengen slemlaag in diverse straten van
Assebroek en Sint-Kruis
Aannemer: Aswebo nv uit Drongen
Afgewerkt voor 61.718,78 euro
• Omgevingsaanleg wijkcentrum Daverlo
Aannemer: Roegiers-De Pret nv uit Kruibeke
Projectkost: 1.166,968,08 euro
• Heraanleg voetpaden en KWS in wijk
Malehoek, Sint-Kruis, fase 3
Aannemer: Crombez bvba uit Diksmuide
Projectkost: 576.093 euro
• Onderhoud onbevaarbare waterlopen
Aannemer: Van Hulle nv uit Tielt
Projectkost: 93,117 euro
• Aanleg parking in Gemeneweideweg-Zuid
in Assebroek ter hoogte van de ‘Hoeve
Hangerijn’
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem
Afgewerkt voor 63.649,30 euro
• Heraanleg Gulden-Peerdenstraat
Aannemer: Oosterlynck bvba uit Eernegem
Projectkost: 580.083,25 euro

SECTOR Noord (Zeebrugge, Dudzele,
Lissewege, Sint-Pieters)
• Aanleg afvalwaterriool Entrepôt
Aannemer: Van Hulle nv uit Tielt
Projectkost: 35.787,50 euro
• Heraanleg zijarm Karel Mestdaghstraat
Aannemer: Coppens nv uit Knokke-Heist
Afgewerkt voor 88.019,68 euro
• Aanleg van RWA-riool in de Lodewijk
Coiseaukaai
Aannemer: Van Hulle nv uit Tielt
Projectkost: 25.087 euro
• Onderhoudswerken van KWS-landbouwwegen
in de Dulleweg, Blankenbergse Dijk,
Zwiersweg, Pontestraat, Dwarsstraat, Kleine
Moerstraat en Stationsweg
Aannemer: Devriese nv uit Koolskamp
Projectkost: 235.209,36 euro
• Herstel betonplaten in de Pathoekeweg
Aannemer: Verkinderen nv uit Langemark
Projectkost: 681.849,64 euro
• Heraanleg voetpaden in Paul Devauxstraat en
Leon de Foerestraat
Aannemer: Vansteenkiste-Mylle nv uit Gistel
Projectkost: 161.540,93 euro
• Aanleg voetpaden in Sint-Jozef, fase 2:
Cornelis Everaertstraat, Tijl Uilenspiegelstraat
en Hippoliet van Peenestraat
Aannemer: Van Hulle nv uit Tielt
Projectkost: 415.658,67 euro
• Rioolherstelling in Wilgenstraat
Aannemer: Hugo Martens bvba uit SintAndries
Afgewerkt voor: 34.860 euro
• Dringende rioolherstelling Zeedijk
Aannemer: Huys J. en Zonen bvba uit Brugge
Projectkost: 13.600 euro
• Onderhoud onbevaarbare waterlopen
Aannemer: Van Hulle nv uit Tielt
Projectkost: 123.407,70 euro
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Niet beschreven zijn de
werkzaamheden die in Brugge
gebeurden in opdracht van het
Vlaams Gewest, zoals bv. de
aanleg van een tunnel op de
Expresweg aan het kruispunt
met de Koning Albert I-laan
(foto genomen op 12 februari
2012).

63

ANDERE PROJECTEN
Centraal meldpunt Wegenfoon
In 2012 noteerde het centraal meldpunt 3693
klachten over de toestand van de wegen. De
klachten handelden onder andere over de staat
van het wegdek, de voetpaden, beschadigingen
aan verkeersborden, paaltjes, de wegsignalisatie, enz. Aan dergelijke klachten wordt onmiddellijk gevolg gegeven.
Vergunningen voor aansluiting op het openbaar rioleringsnet en aanleggen van inritten
Er werden 270 vergunningen uitgeschreven om
aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet of
om herstellingen uit te voeren aan een al bestaande aansluiting.

TABEL WEGENNET - Toestand eind 2012 (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

77,425

77,425

89,931

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
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Gewestwegen
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15,090

1,030

4,645

12,505

49,035

66,185

82,305

144,374

3,530

28,963

158,872

361,388

549,223

697,127

Dienst Ruimtelijke Ordening
algemeen
De dienst Ruimtelijke Ordening streefde in
2012 verder naar de invulling van het kader
om optimaal te beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake klantvriendelijkheid en
begeleiding van de kandidaat-bouwers. Dit
resulteerde in een optimale invulling van de
sectoren in functie van dossierbehandeling
en van planning. Deze invulling is onontbeerlijk gezien de hoge eisen voor een kwalitatieve
benadering van de beoordeling van aanvragen
voor stedenbouwkundige vergunningen, die
zowel door de wetgeving als door de klant worden gesteld. Daarnaast is het ondenkbaar om
in te staan voor de opvolging van de opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen, zoals verder meer gedetailleerd wordt geschetst, zonder een volledige invulling van de in het kader
voorziene planners en hun ondersteunende
medewerkers.
Uiteindelijk is de dienst er ook in geslaagd
om alle functies van controleur in te vullen.
Er kan niet voldoende benadrukt worden dat
de benaming van deze functie onvoldoende de
verantwoordelijkheid van deze medewerkers
weergeeft. Door de strategie van begeleidend
werken en preventief optreden is het aantal
gevallen waarbij in 2012 vaststelling van een
overtreding werd ingeschreven drastisch verminderd. De controleurs konden immers in
heel wat gevallen voorkomen dat er werken in
overtreding werden uitgevoerd en bovendien
konden zij heel wat bouwers overtuigen om de
niet voor regularisatie in aanmerking komende
constructies vrijwillig te verwijderen. De controleurs staan bovendien in voor taken in functie van de verlening van premies voor functionele verbeteringen van woningen. Door een
betere organisatie van deze dienstverlening
zijn ze erin geslaagd om de wachtduur voor
toekenning van premies sterk te verkorten.
Sinds enige tijd zijn ook de tussenkomsten van
de controleurs met betrekking tot bewaken van
de kwaliteit van huurwoningen exponentieel
toegenomen. Ingevolge regelgeving uitgaand
van de Vlaamse Gemeenschap gaan de controleurs, veelal op vraag van de huurders, na of de
verhuurde woningen voldoen aan de algemeen
gestelde kwaliteitseisen en vooral of de veiligheid van de huurder wel gewaarborgd is.

aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning werden vergund en slechts 71 vergunningen werden geweigerd allicht geen verdere
toelichting.
Slechts tien keer kon de bouwheer zich niet
vinden in de motivatie tot weigeren van de vergunning en werd in beroep gegaan bij de deputatie. In vier van die gevallen trad de deputatie
het standpunt van de bouwheer bij en verleende alsnog de vergunning.
In de gevallen waarin het college van burgemeester en schepenen de vergunning verleent,
kunnen derden (bv. buren) daartegen in beroep
gaan bij de deputatie. In 2012 werden 18 dergelijke vergunningsbeslissingen aangevochten
door derden. De deputatie trad in vier gevallen
het standpunt van de benadeelde bij en weigerde alsnog de vergunning in beroep.

SECTOR NOORD, SECTOR OOST EN SECTOR WEST
De dienst Ruimtelijke Ordening sector Noord,
sector Oost en sector West hebben als opdracht
het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid op
gemeentelijk vlak te ondersteunen. Deze opdracht omvat onder andere:
• adviseren van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen e.d.
• adviseren en begeleiden van belangrijke projecten en studies
• uitvoeren van de taken die in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan de gemeenten
zijn opgelegd (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 (gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening)
• opmaak van studies, inventarissen, e.d.
Register onbebouwde percelen
De DRO werkte verder aan de actualisering van
het register onbebouwde percelen. Op 31 december 2012 bevatte de inventaris 1742 onbebouwde
percelen of delen van percelen met wonen als
bestemming. Deze percelen hebben een totale
oppervlakte van 394 ha. Van de 1742 percelen zijn
er 844 kavels (213 ha) binnen goedgekeurde nog
geldige verkavelingen.

Inzake kwalitatieve dossierbehandeling hoeft
het gegeven dat in het afgelopen jaar 1617
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Ruimtelijke uitvoeringsplannen op gemeentelijk niveau
Zelf uitgewerkte of uit te werken RUP’s
Gemeentelijk RUP “Magdalenazaal”
In september 2008 besliste het college van burgemeester en schepenen om BPA 72 Torhoutsesteenweg-Zuid (MB van 24 december 1998)
gedeeltelijk te herzien, om de bebouwingsmogelijkheden op de site Magdalenazaal te verruimen.
In 2012 is de officiële goedkeuringsprocedure van
het RUP afgerond. Op 31 januari is het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad. Op 19
april volgde de goedkeuring door de bestendige
deputatie, verschenen in het Belgisch Staatsblad
op 23 mei. Tegen deze goedkeuringsbeslissingen
werd door de buurt beroep ingesteld bij de Raad
van State. Het RUP is op 11 december geschorst.
Gemeentelijk RUP “Gulden Kamer”
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 sportpark Gulden Kamer juridisch mogelijk te maken. De officiële goedkeuringsprocedure
van het RUP, in 2010 opgestart, is in 2012 verdergezet. Op 6 juli ging het college van burgemeester
en schepenen akkoord met een aangepast ontwerp RUP dat op 23 oktober voorlopig is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwerp RUP is
onderworpen aan een openbaar onderzoek van
19 november 2012 tot en met 18 januari 2013.
Drie gemeentelijk RUP ’s “herbestemming
Nuloptiegebieden” (nog niet in procedure)
In mei 2009 besliste het college om de opmaak
te starten van de gemeentelijke RUP’s voor herbestemming van de nuloptiegebieden naar open
ruimte. Nuloptiegebieden zijn woonuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan, waarvoor de
Stad in haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opteerde 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 drie voorontwerp RUP’s die in
2012 is verdergezet.
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
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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 de procedure
tot aanduiding van het Maleveld en omgeving als
ankerplaats. Deze procedure is in februari 2012
afgerond met het ministerieel besluit tot definitieve aanduiding van de ankerplaats ‘Maleveld
en kasteel van Male’. Gezien 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.
Gemeentelijk RUP “buffer Dudzele” (nog niet in
officiële procedure)
Dit RUP omvat de noordelijke en westelijke buffering van de dorpskern Dudzele ten aanzien
van de haven en infrastructuren (A11). Het geeft
uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge.
Voor de noordelijke buffering zijn in het inrichtingsplan van de A11, opgemaakt door VLM, basisinrichtingsprincipes vastgelegd. De uiteindelijke uitvoering zal bepaald worden door de noden
en wensen van de bevolking van het dorp Dudzele
en de realisatie van de verwervingen. Hiertoe organiseerde de VLM in samenwerking met de Stad
Brugge in het voorjaar van 2012 een interactief
participatieproces met de inwoners van Dudzele.
Via 9 “Praten met Maten”-sessies werd gevraagd
om zelf te ontwerpen. Dit resulteerde in 9 ontwerpschetsen voor het buffergebied Dudzele, dat
ondertussen de naam Cathemgoed heeft gekregen. Op basis hiervan werd door de VLM een voorstel van syntheseschets uitgewerkt, waarover de
inwoners opnieuw hun mening kwijt konden.
De westelijke buffering moet instaan voor buffering ten aanzien van de binnenhaven. In tegenstelling tot de noordelijke buffering zijn hier momenteel geen initiatieven lopende voor effectieve
realisatie. Aangezien in de toekomst wel initiatieven hiertoe zullen genomen worden, is het opportuun om nu reeds de nodige herbestemmingen
te doen.
In 2012 werd verder gewerkt aan de opmaak van
het gemeentelijk RUP Buffer Dudzele, waarbij rekening werd gehouden met de ruimtelijke principes uit de syntheseschets voor het Cathemgoed.
Uitbestede RUP’s
Rekening houdend met het omvangrijk programma aan op te maken gemeentelijke RUP’s besliste het stadsbestuur om budget vrij te maken voor

uitbesteding van een aantal RUP’ s aan externe
studiebureaus. Navolgende RUP’s zijn uitbesteed
na onderhandelingsprocedure:
Gemeentelijk RUP “Leiselehoek” (gegund in 2009)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 93 “Leiselehoek” (MB van 15 maart 1994). De herziening
is nodig om o.a. verouderde voorschriften te actualiseren en 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 van 16 december 1993). De herziening is onder meer bedoeld om verouderde
voorschriften te actualiseren en een kader te
scheppen voor een kwalitatieve nabestemming
van een aantal ambachtelijke zones. Van het RUP
werden de voorschriften reeds 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 is te vertalen
in een gemeentelijk RUP. Het RUP bevindt zich
momenteel in de eindfase van de voorstudie.
Gemeentelijk RUP “Gistelse Steenweg Noord”
(gegund in 2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 82 NoordOost I (23 maart 1994). De herziening heeft onder
meer de bedoeling om een kader te scheppen
voor nabestemming van een aantal ambachtelijke zones, om ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken van binnengebieden, verruiming van
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 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 te vertalen in een gemeentelijk RUP. De opdracht werd gegund op 24 juni
2011. De voorstudie van het RUP werd afgerond,
het studiebureau zal beginnen met het opmaken
van de voorschriften.
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.
Gemeentelijk RUP “Koning Albert I-laan en
omgeving Sint-Michiels” (gegund in 2011)
Het stadsbestuur besliste eind 2011 om de opmaak van een gemeentelijk RUP “Koning Albert
I laan” uit te besteden. 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 van 15 maart 1994), BPA 92
Rijselsestraat (29 november 2000), BPA 94 Park
de Rode Poort (MB van 6 juni 1995) en 157 Park
Bloemenoord (MB van 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.
Gemeentelijk RUP ‘den TIR’ (gegund 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. In de
eerste helft van 2012 is de voorstudiefase afgerond. Het college van burgemeester en schepenen nam op 6 juli kennis van de voorstudie en gaf
opdracht om te starten met het voorontwerp. Op
25 oktober is een voorontwerp RUP voor advies
voorgelegd aan de stadsdiensten in een ambteJaarverslag 2012

67

lijk overleg. Met de resultaten van het ambtelijk
overleg is het voorontwerp eind 2012 bijgestuurd.
Gemeentelijk RUP “Sint-Pietersmolenwijk”
(gegund in 2009)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 32 “Molenstraat- Zuid” (MB van 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. Op de MER-screening kwamen enkele
ongunstige adviezen, o.a. het aspect water bleek
onvoldoende onderzocht. De waterbuffering die
voorzien was in de stedenbouwkundige studie
uit 2004 blijkt onvoldoende. Dit komt doordat er
ondertussen strengere normen gelden inzake
waterbuffering (“watertoets”). In 2012 werd de
inschakeling van de Sint-Pietersplas als waterbuffer bij de ontwikkeling van de Sint-Pietersmolenwijk onderzocht. Op 9 maart 2012 besliste het
college van burgemeester en schepenen om de
Sint-Pietersplas hierbij niet in te schakelen. De
Brugse Maatschappij voor Huisvesting en Vivendo zullen nu een waterstudie laten opmaken. De
verdere opmaak van het RUP wacht de resultaten
van deze waterstudie af.
Gemeentelijk RUP “Rustenburg” (gegund in 2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 27 Rustenburg (MB van 24 maart 1992). De herziening
heeft onder meer de bedoeling om een kader
te scheppen voor een kwalitatieve woonontwikkeling langs het water (Steenkaai), een kader te
scheppen voor een kwalitatieve nabestemming
van een aantal ambachtelijke zones (bijv. voormalige 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 in functie
van kantoren en diensten. Op 13 april 2012 besliste het stadsbestuur principieel akkoord te gaan
met het voorontwerp RUP van april 2012. Hierover vond op 8 mei 2012 een bewonersvergadering plaats. Er kwam reactie op de voorgestelde
ontwikkeling van de Steenkaai tot een waterfront.
Daarom besliste het college van burgemeester
en schepenen op 6 juli 2012 de visie inzake de
ontwikkeling langs de Steenkaai te actualiseren.
Het resultaat hiervan moet terug worden voorgelegd aan het college.
Gemeentelijk RUP “Tempelhof” (gegund in 2010)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 33 Tempel-
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hof (MB van 17 november 1994). Het RUP heeft
onder meer de bedoeling om de ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken voor de site van
de drukkerij Catharina Press en omgeving (onder
meer nabijheid sportpark Tempelhof), een kader
te scheppen voor een kwalitatieve nabestemming van ambachtelijke zones, eventuele noden
van het sportpark Tempelhof onderzoeken, de
mogelijkheden langs de Blankenbergse Steenweg te verruimen in functie van diensten, een
aangepaste bestemming geven aan de talud
van de voormalige spoorwegbedding langs de
Palingstraat, verouderde voorschriften te actualiseren. Op 29 mei 2012 besliste het college van
burgemeester en schepenen principieel akkoord
te gaan met het voorontwerp RUP van mei 2012.
Op basis van de bewonersvergadering op 18 juni
2012 en de opmerkingen vanuit de GECORO van
27 juni 2012 besliste het college van burgemeester en schepenen op 9 november 2012 om het
voorontwerp RUP op enkele punten te wijzigen.
Dit resulteerde in het voorontwerp RUP van november 2012. Hierover vond op 19 december 2012
een plenaire vergadering plaats.
Gemeentelijk RUP “Vissershaven” (gegund in
2012)
Dit RUP omvat de herziening van BPA Vissershaven (MB van 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. Via ontwerpend onderzoek zal onderzocht
moeten worden hoe en binnen welke ruimtelijke
randvoorwaarden hier een kwalitatieve ontwikkeling kan plaatsvinden die een meerwaarde betekent voor de locatie zelf en voor haar omgeving.
Daarnaast moet een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het volledige plangebied
uitgeschreven worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten:
een oplossing aanreiken voor de problematiek
van tweede verblijven, het nastreven van minder
hinder van de bestaande goederenspoorweg naar
de Zweedse Kaai doorheen het woonweefsel en
het eventueel aanreiken van alternatieven en het
voorzien van een mogelijke toekomstige nabestemming, interactie bewerkstelligen met het
cruise-gebeuren ter hoogte van de Zweedse Kaai
en het actualiseren van de voorschriften.
De opmaak van dit RUP werd door het college
van burgemeester en schepenen op 21 december
2012 gegund aan Grontmij.

Gewestelijk RUP “Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen”
Het gewestelijk RUP “Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen” werd op 13 juli
2012 definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Deze beslissing werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 25 juli 2012.
De Vlaamse Regering heeft geen gevolg gegeven
aan het ten gronde en unaniem ongunstig advies
van de gemeenteraad van 25 oktober 2011 over de
in het ontwerp van gewestelijk RUP voorgestelde
inplantingsplaats van het hoogspanningsstation
te Zeebrugge. De voorgestelde inplantingsplaats
werd behouden.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 24 augustus 2012 om tegen het besluit
van 13 juli 2012, houdende de definitieve vaststelling, in beroep te gaan bij de Raad van State.
Raadsman D. Lindemans werd aangesteld om de
Stad Brugge te vertegenwoordigen.
Herziening provinciaal RUP Strand- en Dijkconstructies
De Provincie West-Vlaanderen is bezig met de
herziening van de 10 provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Strand en Dijk. Er is nood aan
verduidelijking op vlak van terminologie en aandacht voor de nieuwe ontwikkeling op vlak van
zeewering. Ook worden een aantal extra mogelijkheden toegelaten en worden enkele specifieke
(gemeentelijke) knelpunten opgelost.
Op 10 augustus 2012 vond over het voorontwerp
PRUP Strand en Dijk Brugge een plenaire vergadering plaats waarop de dienst Ruimtelijke Ordening het advies van het college van burgemeester
en schepenen toelichtte. Op 27 september 2012
stelde de provincieraad de 10 ontwerp-PRUP’s
Strand en Dijk voorlopig vast. Van 12 november 2012 tot en met 11 januari 2013 liep er een
openbaar onderzoek. Op 18 december 2012 gaf
de gemeenteraad advies over het ontwerp PRUP
Strand en Dijk Brugge.

Belangrijke projecten en/of studies waarbij de
DRO betrokken is (o.a. een adviserende taak heeft)
• Aanduiding ankerplaats ‘Maleveld en kasteel
van Male’
• Voorbereiding opmaak masterplan Klein Appelmoes in overleg met het Team Vlaamse
Bouwmeester
• MER Strategisch projectgebied De Sol (Blankenberge)
• Visie glas- en tuinbouw regio Brugge – Torhout.
Architectuurprijs Brugge 2011 - prijsuitreiking
2012
De sector oost organiseerde de derde editie van
de ‘Architectuurprijs Brugge’. Het thema van
de wedstrijd was ‘hedendaags en duurzaam
bouwen’. Met dit thema wilde het Stadsbestuur
bouwprojecten in de kijker zetten die duurzame
principes koppelen aan kwalitatieve architectuur.
De wedstrijd startte op 15 september 2011. Projecten konden worden ingediend tot uiterlijk 14
november 2011. Er waren veertien wedstrijdinzendingen. De architectuurprijs omvatte een
‘prijs van de vakjury’ en een ‘prijs van het publiek’,
elk ter waarde van 2500 euro.
Voor bepaling van de winnaar van de ‘prijs van de
vakjury’ heeft het Stadsbestuur zich laten bijstaan
door een vakjury. Deze jury maakte op 2 december 2011 een selectie van zes projecten.

Tentoonstelling
Architectuurprijs Brugge 2011
Kom binnen en stem!

architectuurprijs Brugge 2011

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
voorafgaand aan en tijdens de goedkeuringsprocedure wordt advies gevraagd. De dienst Ruimtelijke Ordening bereidt dit advies voor.

Balieruimte Stedelijke Communicatiedienst
van 23 december 2011 tot 20 januari 2012

De ‘prijs van de vakjury’ werd gewonnen door
ROOM & ROOM (architect Tom Vanhee) voor het
verbouwen van een pand, van handel en 2 woonentiteiten naar handel en 1 woonentiteit, in de
Zuidzandstraat. De vakjury gaf ook een eerste
eervolle vermelding aan architecten Thomas
Nollet en Hilde Huyghe voor het verbouwen van
een loods tot vormingscentrum in de Sint-Pieterskerklaan.
De ‘prijs van het publiek’ werd bepaald door de
inwoners en bezoekers van Brugge die konden
stemmen op de deelnemende projecten. Dit kon
in de loop van 23 december 2011 tot 20 januari
2012 op een tentoonstelling in de Communicatiedienst. Architectenbureau Tom Van Biervliet
kreeg de meeste stemmen voor het bouwen van
een vrijstaande woning in Ten Hove.
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Stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen
Ingediende dossiers in 2012 per sector en per dossiertype
dossiertype

Geen

UNESCO

NOORD

stedenbouwkundige attesten

4

6

stedenbouwkundige inlichtingen

3

stedenbouwkundige uittreksels
stedenbouwkundige aanvragen

15

verkavelingen

OOST

WEST
9

TOTAAL
9

28

1

4

759

752

732

658

2901

615

312

347

371

1660

3

8

22

11

44

uittreksels vergunningenregister

1

1

bouwmisdrijven

113

69

50

37

269

infovragen

167

160

137

92

556

42

5

4

7

58

7

16

4

27

17

41

32

40

130

1724

1360

1350

1230

kunstige herstellingen
leegstand

1

meldingen
splitsingen

1

vastgoedinfo

0

totaal

15

5679

Stedenbouwkundige dossiers vergund in 2012 per sector per soort
  Aard van aanvraag
andere
nieuwbouw bijgebouw
nieuwbouw eengezinswoning
nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
nieuwbouw handel, horeca, diensten
nieuwbouw industrie, ambacht
nieuwbouw infrastructuren
nieuwbouw kantoren
nieuwbouw land- en tuinbouw
nieuwbouw meergezinswoning
nieuwbouw toerisme en recreatie
publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen
reliëfwijziging
slopen bijgebouw
slopen eengezinswoning
slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
slopen handel, horeca
slopen industrie, ambacht
slopen infrastructuren
slopen kantoren
slopen meergezinswoning
slopen toerisme en recreatie
vellen hoogstammige bomen
verbouwen van/tot of uitbreiden van bijgebouw
verbouwen van/tot of uitbreiden van eengezinswoning
verbouwen van/tot of uitbreiden van gemeenschapsvoorziening of
openbaar nut
verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten
verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht
verbouwen van/tot of uitbreiden van infrastructuren
verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren
verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw
verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning
verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie
voor parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens

UNESCO

NOORD

242
8
7
1

67
21
18
5
5
5
9
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WEST

1
7
147

5
84

3
137

2
113

16

8

4

4

32

43
1
1
3

10
18

8
2

3
5
7
1
2

1
1
2

19
5
2
4

80
26
3
11
6
47
7
20

1
1

2
5

43
1
5
2

19
9
7
10
3
3
3

1

51
30
45
2
1

TOTAAL
423
85
93
14
10
8
12
7
3
22
1
94
19
47
25
5
6
3
4
1
1
0
1
17
481

1

29
3
4

63
26
23
6
4
3
2
7

5

11

12
3
17
4
1

20
6
18
9
1
3

2

1

1
1

1

voor opslag gebruikte of afgedankte voertuigen, allerhande materialen
of afval
totaal

OOST

1
6

9
2
8

3
567

340

3
337

373

1617

Verkavelingen
In 2012 werden zes nieuwe verkavelingen goedgekeurd (zie tabel), die in totaal dertig nieuwe
kavels bevatten. Twaalf verkavelingen werden
gewijzigd.
Nieuwe verkavelingen in 2012
nr.
1119

ligging
Brugse Steenweg

datum
27/1/2012

kavels
2

1202

Astridlaan, Weidestraat

24/8/2012

18

1203

Pijpeweg

21/9/2012

2

1204

Dudzeelse Steenweg

19/10/2012

2

1208

De Waterwilgen, De Linde

9/11/2012

3

1213

Koetelwijk

9/11/2012

3

Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten
Op vraag van de Vlaamse overheid actualiseert
de dienst Ruimtelijke Ordening de inventaris
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. De inventaris bevatte op 31 december 2012
444 bedrijfsruimten die als leegstaand en/of
verwaarloosd geregistreerd stonden. In 2012
werden tien bedrijfsruimten geschrapt.

SECTOR UNESCO, CHRISTUS KONING &
LISSEWEGE
UNESCO-werelderfgoed Brugge
Opvolging en monitoring
Voor haar jarenlange beleid van zorg om de historische stad is Brugge op 2 december 2000 beloond met een erkenning van de binnenstad als
Werelderfgoed door de Unesco.
Negen jaar later, naar aanleiding van inlichtingen
aangebracht bij het Centrum voor Werelderfgoed
door een erfgoedvereniging, is het Centrum gealarmeerd met betrekking tot geplande interventies en nieuwbouw op het grondgebied van het
Werelderfgoed Brugge die eventueel een impact
zouden kunnen hebben op zijn authenticiteit en
integriteit.
In 2009 (Sevilla 2009) formuleert het World Heritage Committee een aantal aanbevelingen. Ondanks de reactie en de inlichtingen aangebracht
bij het WHC, leidt dit echter tot een visitatiebezoek in maart 2010 en tot nieuwe aanbevelingen
geformuleerd in juni 2010, bekrachtigd in juli. In
2012 volgen vanuit het WHC (Sint-Petersburg
2012) nieuwe aanbevelingen.
Implementatie van de aanbeveling van Unesco
Aan de hand van onderstaande tabel kan duidelijk afgelezen worden dat de Stad Brugge sinds
de aanbevelingen van 2010 een enorme inspanning heeft gedaan om een passend antwoord te
bieden op de aanbevelingen van UNESCO.

Aanbeveling 2010
R. 3 (Recommendation 3)
graduele aftakeling van de ‘outstanding
universal values’

Aanbeveling 2012
R. 4
herhalen van R. 3 2010

De Expertencommissie
Unesco
VOLTOOID

OPSTART

TO DO’s komende jaren

[STAD BRUGGE]
HERWAARDERINGS PLANNEN

KUNSTIGE HERSTElLINGEN
+
verder zetten

R. 4a)
bescherming van het werelderfgoedgebied

[VLAAMSE OVERHEID]
OPSTARTEN PROCEDURES
BESCHERMING VAN
STADSLANDSCHAPPEN

verder zetten

R. 4b)
studie van de specifieke stedelijke
gebieden

[STAD BRUGGE]
DEELPLANNEN

verder zetten +
GEBIEDSDEKKEND RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
verder zetten

[STAD BRUGGE]
KUNSTIGE HERSTELLINGEN
sinds 1877

R. 4c)
opnemen van voorwaarden met betrekking tot erfgoed in planningsdocumenten

R. 3
herhalen van R. 4c) 2010

[STAD BRUGGE] VERORDENING
opgenomen sinds 1/5/2011

[STAD BRUGGE]
THEMATISCHE RUIMTELIJKE
UITVOERINGSPLANNEN

R. 4d)
bepalen belangrijke zichten

R. 3
herhalen van R. 4d) 2010

[STAD BRUGGE] VERORDENING
opgenomen sinds 1/5/2011

[STAD BRUGGE]
HOOGBOUWVISIE

R. 4e)
proactieve overheid + uitwerking van een
goedgekeurd plan

R. 3
neerleggen van het Management Plan
in 2013 aan de WHC voor onderzoek +
R. 4e) 2010

[STAD BRUGGE]
MANAGEMENTPLAN goed-gekeurd op 6/7/2012 door CBS

[STAD BRUGGE]
THEMATISCHE RUIMTELIJKE
UITVOERINGSPLANNEN

verder zetten +
GEBIEDSDEKKEND RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

[STAD BRUGGE]
expert Commissie Unesco aangesteld

4 vergaderingen in 2012

verder zetten

R. 4f)
oprichten van een experten commissie
R. 5
presentatie van projecten met mogelijke
impact

overzicht gepresenteerd aan
verdere opvolging
UNESCO & ICOMOS op 28/11/2012
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Op 21 oktober en 23 december 2011 besliste het
college van burgemeester en schepenen concreet over de samenstelling van een Experten
Commissie UNESCO. In 2012 vonden 4 vergaderingen van deze experten commissie plaats. Onderwerpen van deze bijeenkomsten waren: de
beschermingsperikelen van Brugge als stadsgezicht en de opmaak van de “state of Conservation” en het “Managementplan” voor de WHP.
In de vergadering van 11 december 2012 werd
de ontwerptekst besproken voor de Statement
of Outstanding Universal Values.
“State of conservation” en Managementplan
De opmaak van het “State of Conservation” en
het Managementplan werd in het college van
burgemeester van 7 juli 2011 toegewezen aan
SumResearch in samenwerking met RLICC
KULeuven, dat startte op 1 september 2011.
De herziening van het Structuurplan van 1972
en het managementplan moesten uiterlijk eind
2012 afgewerkt zijn. In 2013 moeten deze documenten overgemaakt kunnen worden aan
Unesco Parijs.
Het Managementplan is een visienota en een
plan van aanpak voor het behoud en het beheer
van de binnenstad en de bufferzone. Het Managementplan onderlijnt de wens van de Stad
Brugge om de historische binnenstad en haar
omgeving te beschermen als een bron van unieke cultuurhistorische informatie. Daarnaast zijn
ook immateriële waarden als kwaliteit van het
wonen, kwaliteit van de binnenstedelijke ruimte, historische en actuele troeven op vlak van
toerisme, handel en economische ontwikkeling
belangrijk.
Het managementplan werd voorgelegd aan het
stadsbestuur op 25 mei 2012 en 6 juli 2012. Het
college van burgemeester en schepenen trad
de doelstellingen van het Managementplan bij,
keurde het actieplan goed en koppelde daar onmiddellijk kredieten aan voor de verdere uitwerking.
De opdracht valt uiteen in drie van elkaar te
scheiden delen. Deel 1 en 2 van de opdracht
omvatten de actualisatie van het Structuurplan
van 1972-1976 en toetsen de actuele toestand
van de stad ten aanzien van de “waarborgen tot
behoud” van haar integriteit en authenticiteit
en vormen samen de “state of conservation”.
Deel 3 van de opdracht is het uitschrijven van
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een specifiek managementplan voor het verder
behoud en beheer van de stad als WHP.
Op 6 juli besliste het college van burgemeester
en schepenen om de uitgangspunten en doelstellingen van de voorgelegde state of conservation en managementplan principieel goed te
keuren en koppelde daaraan ook de uitwerking
van een actieplan en vervolgopdrachten zoals
hierna opgesomd:
• opmaak Thematische RUP’s stadslandschappen
• opmaak Herwaarderingsplannen bestaande
stadsgezichten
• opmaak Deelplannen voor de 9 stadskwartieren (1ste fase)
• opmaak Thematische RUP’s Poortgebieden,
vanaf 2014
• opmaak Hoogbouwvisie cfr. HUL-recommendation
• gebiedsdekkende RUP’s voor strategische
ontwikkelingsgebieden, vanaf 2014
Uitwerking van een overkoepelende visievorming voor het cultuurlandschap
Ook werd beslist om de nodige kredieten al te
voorzien op de begroting van 2012. Het communicatieluik naar de bevolking zou pas opgestart
worden vanaf 2013.
Perodic reporting aan het Unesco Werelderfgoedcentrum (WHC)
De “periodic reporting” aan Unesco valt uiteen
in diverse delen. Enerzijds is er het jaarlijkse
voortgangsrapport (state of conservation) dat
moet opgemaakt en doorgestuurd worden naar
het WHC. Hierin moet worden aangetoond wat
de betrokken Werelderfgoedstad in het afgelopen jaar ondernomen heeft om het behoud
en beheer van haar Werelderfgoedsite veilig te
stellen.
Het voortgangsrapport werd opgemaakt in oktober-november 2012. Ten huize van de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de Unesco in Parijs
werd op 27 november 2012 een bijeenkomst georganiseerd om aan te tonen wat Brugge in de
voorbije twee jaar concreet ondernomen heeft
ter bescherming van haar werelderfgoed.
Anderzijds zijn de Werelderfgoedsteden ook
verplicht deel te nemen aan een vijfjaarlijkse screening. Ter voorbereiding van deze
screening, die voor de zomer van 2013 voltooid

moet zijn, nam Ingrid Leye deel aan een infosessie.
Colloquium ‘Werelderfgoedsteden in de 21ste
eeuw’
Nog in het kader van Unesco is eind 2011 en
begin 2012 onafgebroken gewerkt aan de voorbereiding van het internationale colloquium
‘Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw’ dat op
30 mei, 31 mei en 1 juni 2012 plaatsvond in het
Concertgebouw Brugge.
In aanloop van dit colloquium werd een brochure over het beheer van Brugge als Werelderfgoedstad opgemaakt. Het colloquium werd
georganiseerd door de Stad Brugge samen met
Onroerend Erfgoed Vlaanderen Internationaal.
Ongeveer 200 deskundigen gaven present voor
dit evenement.
Internationaal netwerk van Werelderfgoedsteden
In het kader van de versterking van het internationale netwerk van werelderfgoedsteden wordt
door medewerkers van sector Unesco en de
dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken
deelgenomen aan de actieve uitwisseling van
ervaringen over erfgoedbeheer. Zo werd in 2012
actieve contacten onderhouden met de OVPM
en ICOMOS, en met werelderfgoedsteden Edinburgh, Beemster, Regensburg en Bordeaux.

DOSSIERBEHANDELING IN HET KADER
VAN DE VCRO
In 2012 werden in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) ca. 733 infovragen en stedenbouwkundige aanvragen ingeschreven voor de zone Unesco, Christus Koning
& Lissewege, waarvan 612 aanvragen voor een
stedenbouwkundige vergunning. Van deze 733
dossiers uit 2012 waren vóór 1 februari 2012 al
610 dossiers behandeld/afgehandeld. Het gaat
hierbij in de eerste plaats om aanvragen voor
stedenbouwkundige vergunningen (612), maar
evenzeer om attesten, informatievragen, conformiteitsattesten, adviezen voor leefmilieu,
enz.
Stedenbouwkundige vergunningen
Dossierbehandeling 2011
Naast de behandelde dossiers voor 2012 zelf
werden, zeker in de eerste maanden, nog tal
van dossiers van 2011 afgewerkt. Op 1 februari
2012 stonden nog 106 dossiers van 2011 open.

4 aanvragen werden onvolledig en onontvankelijk verklaard. De 102 resterende open dossiers
werden alle afgehandeld in 2012 binnen de in de
VCRO opgelegde termijn.

Colloquium ‘Werelderfgoedsteden in de 21ste eeuw’ in het
Concertgebouw

Dossierbehandeling 2012
Van het totaal aantal (733) ingeschreven dossiers in 2012 zijn er 612 stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen, die behandeld dienden
te worden binnen de opgelegde termijn.
Het merendeel van de aanvragen, 211dossiers
of 36 % heeft betrekking op verbouwingswerken
in de binnenstad. Daarvan zijn er 14 aanvragen
voor verbouwingen tot B&B en 21 voor verbouwingen tot studentenhuisvesting.
Nieuwbouw, meestal samengaand met een gedeelte behoud, blijft in 2012 beperkt tot 11 aanvragen. 33 dossiers hebben op één of andere
manier met bestemmingswijziging zonder verbouwingen te maken.
Een belangrijk aandeel van de dossiers heeft
betrekking op alles wat te maken heeft met restauratie van gevels (48 dossiers), en vooral met
schrijnwerk (132 dossiers) en dakwerkzaamheden. De behandeling van dossiers over schrijnwerk blijft uitermate belangrijk. Het overtuigen
van bouwheren en aannemers om passende
profileringen en raamverdelingen te gebruiken
in functie van het behoud van het karakter van
de panden blijft een intensieve taak. Ingrepen
voor de inrichting en het gebruik van het openbaar domein (wegenis en terrassen) en publiciteit zijn evenmin te verwaarlozen.
Opmerkelijk is ook het aantal regularisatiedossiers van werkzaamheden die in strijd met de
vigerende lokale en/of regionale regelgevingen
werden uitgevoerd. Het ging over 30 aanvragen.
Van de 614 ingediende dossiers voor een ste-
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Stedenbouwkundige vergunningen 2012
176

afgewerkt

V- verbouwingen

open dossiers

onvolledig en
onontvankelijk
verklaard

stopgezet

132

21

8

15

9

N/V- nieuw/verbouwingen

7

1

0

1

2

N- nieuwbouw

0

1

0

1

3

A127-bijzondere procedure

3

0

0

0

33

B- bestemmingswijziging

21

4

3

5

48

G- gevel

46

0

1

1

12

R- restauratie

12

0

0

0

132

S- schrijnwerk

121

5

2

4

18

D- daken

17

1

0

0

30

RG- regularisatie dossiers

20

3

2

5

7

T- terrassen

3

0

1

3

33

P- publiciteit

30

1

0

2

2

2

0

0

4

W-wegen

13

Z- zonnepanelen

13

0

0

0

14

bb-Bed and Breakfast

8

4

1

1

21

SK- studentenkamers

15

2

0

4

57

A- andere

47

5

1

4

497

50

19

46

612

denbouwkundige vergunning werden er 500
dossiers (81,50 %) volledig afgewerkt, 21 dossiers werden onvolledig en ontvankelijk verklaard, 45 dossiers werden stopgezet door de
architect of de bouwheer. Per 1 februari 2013
stonden nog 50 dossiers open.
Van de in 2012 ingediende dossiers werden er
156 onderworpen aan een openbaar onderzoek
in toepassing van de wetgeving ruimtelijke ordening. Alle afgehandelde dossiers werden binnen de termijn behandeld.
Totaal aantal behandelde dossiers
Het totaal aantal afgewerkte aanvragen van
stedenbouwkundige vergunningen 2011-2012
bedraagt dus 602. In het kader van de dossierbehandeling werden in totaal 193 (37 dossiers
van 2011 en 156 dossiers van 2012) openbare
onderzoeken georganiseerd. Dit betekent dat
32 % van alle ingediende dossiers onderworpen
worden aan een beperkt openbaar onderzoek of
een volledig openbaar onderzoek. Voor deze dossiers wordt de termijn van 75 dagen op 105 dagen
gebracht.

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.
Van de 2012 ingeschreven dossiers werden in
totaal 121 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 en gearchiveerd, zodat ze kunnen geconsulteerd worden.
Verslagen GSA i.f.v. andere vragen
en adviezen

afgewerkt

2

SA- stedenbouwkundige attesten

64

SI- informatievraag

59

3

VK - verkavelingen

0

6

AC- attest conformiteit

30

LM- leefmilieu

30

16

SPL- splitsing

16

0

M- Meldingen

121

2

6

0
113

In het kader van verkoop van panden werden nog
759 informatievragen van notarissen behandeld.
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Handhaving, stedenbouwkundige bouwmisdrijven en regularisaties
In 2012 werden 63 effectieve bouwmisdrijven
tegen de vigerende lokale en regionale regelgevingen vastgesteld. 9 daarvan werden bekrachtigd met een onmiddellijke staking van de
werkzaamheden. Voor 14 overtredingen werd de
herstelmaatregel bepaald en bevestigd met een
beslissing van het college van burgemeester
en schepenen. Een 30-tal overtredingen – ook
oudere - werden in 2012 geregulariseerd met
een stedenbouwkundige vergunning en 27 overtredingen – ook oudere – konden via spontaan
herstel ongedaan worden gemaakt.
Ruimtelijke ordening
RUP Christus-Koning NO
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 7
“Kristus-Koning Noord Oost” met de uitbreiding
van het plangebied met het Baron 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.
In 2010 werd de opdracht gegund aan het studiebureau Tritel en halfweg dat jaar werd gestart
met de opmaak van het RUP. In 2011 keurde het
college van burgemeester en schepenen het
RUP goed en na de organisatie van een bewonersvergadering, de GECORO en de plenaire
vergadering werd het RUP ook voorlopig door de
gemeenteraad vastgesteld in april 2012. Daarna
liep het openbaar onderzoek van 15 mei tot 13
juli. Eind 2012 werden nieuwe elementen aan het
plan toegevoegd, zodat het RUP begin 2013 opnieuw in openbaar onderzoek gaat om dan medio
2013 voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd te worden.
RUP Christus-Koning ZW
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 8
“Kristus-Koning Zuid-West”. 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 (Houtkaai) mogelijk te
maken. Meer specifiek moet hier een oplossing
gegeven worden aan de percelen gelegen in zone
8, waar door het vernietigingsarrest van de Raad
van State van 28 november 2008 een omvorming
naar wonen niet meer mogelijk is.

Op 22 april 2011 werd de opmaak van het RUP
uitbesteed aan het studiebureau Grontmij. De
goedkeuringsprocedure werd medio 2012 opgestart en de bewonersvergadering, de GECORO en
de plenaire vergadering gaven advies. Na kleine
aanpassingen zal het document in 2013 voorlopig
vastgesteld worden en zal het openbaar onderzoek opgestart worden.
RUP Oud Militair Hospitaal
De opmaak van het RUP heeft tot doel de herbestemming van het leegstaande voormalige militaire hospitaal mogelijk te maken. Het RUP werd
op 27 mei 2011 gegund aan studiebureau SUM.
Op 6 juli 2012 werd het voorstel voorontwerp
goedgekeurd door het college van burgemeester
en schepenen en werd de fase voorontwerp opgestart.
Deze fase werd eind 2012 afgewerkt en het RUP
is nu klaar voor de goedkeuringsprocedure. Begin 2013 zal dan ook het RUP aan de bewoners,
de GECORO en de plenaire vergadering gepresenteerd worden om dan medio 2013 voorlopig
vastgesteld te worden door de gemeenteraad.
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 Antea
Group en CAS architecten. Eind 2012 werd het
voorstel van voorontwerp afgerond en was het
document klaar om door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd te worden.
Adviescommissies en overlegorganen
De Raadgevende Commissie Stedenschoon 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. De
RCS telt 9 effectieve leden en 3 toegevoegde
deskundigen (architecten) zonder stemrecht. In
2012 werden er 12 vergaderingen belegd.
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Driepartijenoverleg Ruimte & Erfgoed, Stad
Brugge & bouwheren
Het driepartijenoverleg is bedoeld als overleg- en
afstemmingsorgaan tussen de diverse niveaus
van besluitvorming. Het geeft aan potentiële
bouwheren uitsluitsel over de haalbaarheid van
projecten ten aanzien van de vigerende regelgevingen op vlak van ruimtelijke ordening en erfgoed, alsook een evaluatie van de inpassing in de
goede ruimtelijke ordening. In de loop van 2012
agendeerde sector Unesco een tiental punten
(waaronder het project Die Keure).
Overleg Onroerend Erfgoed & dienst
Monumentenzorg en Stadsvernieuwing
Maandelijks vindt een overleg plaats tussen de
diensten verantwoordelijk voor het onroerend
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 2012 vonden 11
vergaderingen plaats.

monumentenzorg en erfgoedbeheer
Beheer bouwkundig erfgoed
In 2011 werd conform het gewijzigd kader ook de
benaming “dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing” gewijzigd naar “dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken” (DME).
De erfgoedconsulenten van de dienst Monumentenzorg zijn actief in diverse domeinen.
Monumentenlijst
In totaal telt de definitieve monumentenlijst voor
het Brugse grondgebied 583 beschermde monumenten (waarvan 518 in de binnenstad), 17
beschermde dorpsgezichten, 13 beschermde
stadsgezichten, 8 beschermde landschappen en
2 beschermde archeologische sites.
In samenspraak met de DME maakt de Vlaamse
Overheid verder werk van het beschermen van
waardevolle panden in de rand van Brugge. In
Sint-Michiels leidde dit intussen tot een aantal
definitieve beschermingen. In Koolkerke, SintPieters en Sint-Andries werden maar liefst 15
gebouwen en 2 dorpsgezichten voorlopig beschermd. De kaap van de 600 beschermde monumenten zal weldra bereikt worden.
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Hierna volgt een opsomming van wijzigingen in
de beschermingsstatus, die in 2012 werden doorgevoerd.
Definitief beschermd als monument
Sint-Michiels (Ministerieel besluit van 17 juli 2012)
• Station, Stationsplein 5
• Psychiatrisch instituut O.L. Vrouw,
Koning Albert I-laan 8
• Kasteel van Tillegem, Tillegemstraat 83
• Stockveldhoeve, Heidelbergstraat 165
• Hoeve De Drie Linden, Jagersstraat 56
• Kasteel Bloemenoord, Rijselstraat 98.
Opgenomen op ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbare monumenten
Koolkerke (Ministerieel Besluit van 9 december
2011)
• Kasteel ten Berghe, Dudzeelse Steenweg
311-313
• Pastorie Koolkerke, Arendstraat 14, Brugge
• Hoeve “Klein Fort van Beieren”,
Gemeneweidestraat 51, Brugge
• Hoeve “De Groote Schuure”,
Gemeneweidestraat 61, Brugge.
Sint-Pieters
• Sint-Pieterskerk, Blankenbergse Steenweg
zonder nr.
• Voormalige herberg/gemeentehuis,
Blankenbergse Steenweg 233.
Sint-Andries (Ministerieel Besluit d.d. 12 juli 2012)
• Woonhuis villa “Mon Repos”,
Gistelse Steenweg 42
• Woning z.g. “La Paix”, Gistelse Steenweg 57
• Woonhuis, Gistelse Steenweg 97
• Woonhuis, Gistelse Steenweg 165
• Woonhuis z.g. “Villa Chantecler”,
Gistelse Steenweg 167
• Woonhuis, Gistelse Steenweg 712
• Woonhuis, Torhoutse Steenweg 55
• Woonhuis, Torhoutse Steenweg 103
• Woonhuis, Torhoutse Steenweg 105.
Opgenomen op ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbaar dorpsgezicht
• Omgeving van de hoeves “Klein Fort van
Beieren” en “De Groote Schuure”,
Gemeneweidestraat 51 en 61, Brugge
• Omgeving van de Sint-Pieterskerk,
Blankenbergse Steenweg z.nr., Brugge.

Opheffing van besluit tot bescherming als
monument, stads- en dorpsgezicht
De bescherming als monument van het woonhuis, atelier en omgevende tuin van de kunstenaar-glazenier Michel Martens (Zeeweg 65,
Sint-Andries) werd opgeheven bij ministerieel
besluit van 21 december 2011. Na een vergunning tot sloop (8 juni 2012) werd het pand afgebroken.
Wijziging vastgestelde inventaris bouwkundig
erfgoed
Brugge telt 4542 items die opgenomen zijn in
deze Inventaris Bouwkundig Erfgoed. Sommige
omvatten ensembles en huizenrijen, zodat het
totaal aantal panden nog hoger ligt.
Op 9 november 2011 werd de Inventaris Bouwkundig Erfgoed opnieuw vastgesteld. Voor het
Brugse grondgebied zijn de wijzigingen beperkt. Een inventaris-item werd geschrapt, nl.
Historische hoeve “Oude Zot”, Zeekanaalweg 6,
Brugge (Dudzele). Er werden twee items bijgevoegd: Diephuis, Zwijnstraat 25, Brugge en Café
de Snaggaard, Langerei 20, Brugge.
Adviesverlening erfgoedpanden deelgemeenten
In 2012 werden 149 adviezen uitgebracht (139 in
2010, 198 in 2011).
Schildervergunningen
De erfgoedconsulenten verleenden in 2012 advies
inzake het schilderen van gevels en schrijnwerk
in de Brugse binnenstad, wat resulteerde in 138
schildersvergunningen.
Restauraties aan beschermde monumenten
Stadseigendommen
De dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken
werd bij volgende restauraties van beschermde
monumenten in stadsbezit, onder de bevoegdheid van Patrimoniumbeheer, betrokken:
• het Brugse Vrije, restauratie Keizer Karelschouw
• Dijver 17, Gruuthuusemuseum, totaalrestauratie (afwachten goedkeuring dossier)
• Onze-Lieve-Vrouwekerk, interieurrestauratie
• voormalig Zusterklooster, Site Oud Sint-Jan,
totaalrestauratie en uitbreiding (vooronderzoek)
• Blinde-Ezelstraat, restauratie gevel.

De gerestaureerde
Sint-Annakerk

De DME volgt de restauratie op van een aantal
religieuze gebouwen die beschermd zijn als
monument:
• Sint-Annakerk, uitvoering en afwerking interieurrestauratie
• Westbouwruïne voormalige Sint-Leonarduskerk, Dudzele, voorbereiding restauratie.
Restauratie- en onderhoudspremies beschermde monumenten in particulier bezit
In 2012 werd een totaal bedrag van 76.409,71
euro voorlopig vastgelegd als stadsaandeel in
restauratiepremies. Als tussenkomst van de
Stad in de restauratie van beschermde monumenten werd 31.465,16 euro uitbetaald. Er werden 26 onderhoudspremies aan beschermde
monumenten toegekend, voor een totaal subsidiebedrag van 236.389,43 euro.
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Het pand Sint-Jorisstraat 6 vóór de restauratie…

…en na de restauratie

Kunstige herstellingen aan niet beschermde
panden
In 2012 werden 55 nieuwe aanvragen voor een zogenaamde Kunstige Herstelling ingediend (59 in
2011). Daarvan werden 33 aanvragen principieel
goedgekeurd door het college van burgemeester
en schepenen.
Het stadsbestuur keurde ook 35 restauratiedossiers goed, waarvoor een bedrag van 518.679,08
euro werd vastgelegd. Daarnaast zijn er 39 restauratieprojecten beëindigd waarbij een totaalbedrag
van 550.709,23 euro werd goedgekeurd voor uitbetaling. Dit is merkelijk meer dan de voorbije jaren,
waar dit bedrag rond de 400.000 euro schommelde.
Opdrachten in kader van Unesco: de erfgoedwaarderingskaart
De DME zette de opmaak van de erfgoedwaarderingskaart verder in navolging van aanbeveling 2
van de visitatiecommissie van experten van ICOMOS en het Centrum voor Werelderfgoed. Per
pand wordt een waardering gegeven op basis van
de typologie en op basis van een aantal criteria
(gaafheid, zeldzaamheid, ensemblewaarde, context, informatiewaarde, representativiteit) kan een
pand hoger of lager worden gewaardeerd. Hierbij
wordt het volledige gebouw geëvalueerd en niet
enkel de gevel. De DME verwacht deze kaart grotendeels af te werken in 2013.
Monumentenprijs Brugge 2012
In 2012 reikte de Stad Brugge voor de tweede maal
een ‘Monumentenprijs Brugge’ uit. Daarmee wil
de Stad haar waardering tonen voor de grote bijdrage van particulieren aan de instandhouding en
restauratie van ons bouwkundig erfgoed. Alle 25
kandidaten werden opgenomen in een tentoonstelling die simultaan liep in de gebouwen van de DRO,
Oostmeers 17, en in de Communicatiedienst liep.
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Als winnaar werd de restauratie van het 18deeeuwse herenhuis Sint-Jorisstraat 6 van Dirk Verbeke gekozen. De vakjury gaf drie eervolle vermeldingen aan de arbeiderswoning, ’s Gravenstraat
73, het station van Lissewege en het beschermde
monument, Philipstockstraat 45.
Net zoals in 2010 kon ook het publiek een stem
uitbrengen. De voorkeur van de ruim 500 uitgebrachte stemmen ging overduidelijk naar de herbestemming van de vroegere congregatiezaal in
de Sint-Clarastraat 67 (bvba Saro Brugge). Op de
derde plaats eindigde de restauratie van de woning Predikherenstraat 31, op de tweede plaats het
pand Sint-Jorisstraat 6, ook al winnaar van de prijs
van de vakjury.
Open Monumentendagen
Het belangrijkste publieksmoment voor de dienst
Monumentenzorg en Erfgoedzaken (en het onroerend erfgoed in het algemeen) is de jaarlijkse Open
Monumentendag(en). ‘Muziek, Woord en Beeld’
was het thema op 8 en 9 september 2012.
Zowel Muziek, Woord als Beeld zorgde in Brugge
voor specifieke gebouwen in het stadslandschap
zoals academies, theaters, concertzalen, kiosken,
bioscopen, musea,… Het stadsbeeld van Brugge
wordt bovendien mee bepaald door het als werelderfgoed erkende belfort. Speciale aandacht
ging traditiegetrouw ook naar restauraties en
herbestemmingen van monumenten en de daarbij horende confrontatie tussen oude en nieuwe
architectuur. Zowel het nieuwe Rijksarchief (2012)
als het Concertgebouw (2002) stonden op het programma.
De OMD-bezoeker kon in Brugge niet minder dan
24 totaal verschillende sites ontdekken. Ook aan
themawandelingen, tentoonstellingen, opvoeringen en lezingen kon deelgenomen worden.

De grote publiekstrekker was ongetwijfeld het
nieuwe Rijksarchief, dat maar liefst 3000 bezoekers
over de vloer kreeg. Maar ook de erg vertrouwde
elegante Stadsschouwburg werd overrompeld. Minister Bourgeois, verantwoordelijk voor Onroerend
Erfgoed kwam daar ook langs op Monumentendag.
De Brugse OMD-brochure ‘Muziek, Woord en
Beeld’ werd voor het eerst voor OMD digitaal aangeboden op de website van Brugge. De brochure
2012 telt 221 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd.
Samenwerking Erfgoedpartners Stad Brugge
Voor verschillende projecten wordt traditiegetrouw
samengewerkt met de stedelijke erfgoedpartners zoals de stedelijke Musea, de Erfgoedcel, het
Brugse Erfgoed Netwerk, het Stadsarchief Brugge,
Raakvlak, enz. Een medewerker van de dienst is
ook vertegenwoordigd in de Stedelijke Commissie
voor Graftekens, de Commissie voor Toponymie,
het Werkcomité Levend Archief en de Werkgroep
Huizengeschiedenis van het Stadsarchief.
Religieus Erfgoed
De problematiek van het religieus erfgoed is een
belangrijk aandachtspunt doorheen de werking
van DME. Daarom wordt geparticipeerd in de stedelijke werkgroep rond de toekomst van de parochiekerken en in de denktank rond herbestemming
van religieus erfgoed op initiatief van YOT. De DME
werkte ook mee aan initiatieven rond het behoud
van de zeer waardevolle kloostertuinen.
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.
Ook studenten kunstwetenschappen werden begeleid. Er werden ook tal van vragen van studenten
beantwoord, architectuurhistorische nota’s rond de
Poortersloge en Kartuizerinnenstraat 4 opgemaakt
in het kader van restauratie en herbestemming en
er werd meegewerkt aan de opstart van het project
W.O. I.

Woondienst
In 2012 waaide een nieuwe wind door de
Woondienst. De huisvestingsambtenaar
ging met pensioen, de woonbeleidscoördinator nam de fakkel over en er kwam een
nieuwe medewerker bij. De dienst heeft
vier pijlers.

PREMIES
De Woondienst is bij de Bruggeling vooral bekend
voor zijn functionele verbeteringspremie. In 2012
werden er 580 premie-aanvragen ingediend en er
zijn er heel wat uitbetaald. Het totale budget van
1.340.000 euro werd net niet opgebruikt. Van dit
budget ging 45 % naar dak en-isolatiewerkzaamheden, 20 % naar elektriciteitswerkzaamheden en
10 % naar sanitair.
Vooral de verhoogde premie voor aanpassingen
voor senioren en minder mobiele mensen moet
nog meer bekendheid krijgen, want slechts 3,8 %
van het budget gaat naar senioren en minder mobiele mensen.
De premie voor wonen boven winkels werd geëvalueerd. Uit een bevraging blijkt dat deze premie
haar doel heeft bereikt. Daardoor kan de Stad in
2013 deze middelen voor andere doeleinden inzetten.
De Stad Brugge ondersteunt de sociale verhuurkantoren (SVK) door een premie van 20 % op de
huurprijs toe te kennen bij elke nieuwe inhuurname. Deze verenigingen krijgen hierdoor meer
werkingsruimte.
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LEEGSTAND
Er werd beslist om leegstand in Brugge actiever en
op een billijke manier aan te pakken. Eerst wordt
er een inlichtingenformulier naar de eigenaar verstuurd waarin gevraagd wordt naar het huidige
gebruik van de woning. Als men kan aantonen dat
de woning bewoond is, wordt het dossier afgesloten. Wordt de woning gebruikt als tweede verblijf,
dan wordt nagegaan bij de Financiële Dienst of er
een tweede-verblijfstaks betaald wordt. Staat de
woning leeg, dan wordt de woning op de inventaris
van leegstaande woningen geplaatst en wordt er na
een jaar een leegstandsheffing geïnd.

daan om het woonbeleid tijdens de nieuwe legislatuur naar een hoger niveau te tillen.
De Woondienst nam voor het eerst deel aan “Bouwen, Wonen, Nu”. Tijdens deze beurs hebben wij
minstens 400 bezoekers uitvoerig geïnformeerd
over onze diensten. Tijdens de infoavond “Van eerste steen tot laatste euro” kwamen meer dan 200
bouwlustigen naar onze uitleg luisteren.

Patrimoniumbeheer
Gebouwen

WOONKWALITEIT
Niemand woont graag in of naast een woning die
niet in orde is. Een strenge aanpak is hier op zijn
plaats om de zwaksten in onze samenleving te beschermen en om de woonkwaliteit in de buurt hoog
te houden. Via de procedure van ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaring zorgen wij dat deze problemen opgelost geraken. De meeste eigenaars
herstellen hun woning wanneer zo’n procedure opgestart wordt. Hierdoor stijgt het kwaliteitsniveau
van de Brugse woningen.

WOONBELEID
Het afgelopen jaar werden de acties van het woonbeleidsplan gefinaliseerd. Door deelname aan vergaderingen, studiedagen, ateliers, workshops en
werkbezoeken in andere steden werd kennis opge-

De equipe van de Woondienst in vrolijke doen
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Het jaar 2012 betekende voor de dienst Patrimoniumbeheer een kentering op het vlak
van integratie tussen de samenstellende
diensten. Het besef groeit dat alleen een
geïntegreerde aanpak, gebaseerd op nauw
overleg tussen de verschillende ondersteunende diensten (cel ontwerp, cel onderhoud, elektromechanica, schoonmaak en
administratie) tot een voor de gebruiker
bevredigende oplossing kan leiden. Gebouwen – en zeker hedendaagse – worden
steeds complexere samenstellingen van
bouwonderdelen en technische installaties
die perfect op elkaar dienen te worden afgestemd.
Alleen een intense samenwerking tussen
de ontwerp- en onderhoudsdiensten van
de gebouwen en de dienst Elektro-Mechanica kan garant staan voor de ontwikkeling van concepten waarbij de technische uitrustingen en de architectuur als
één functionerend geheel ten dienste staat
van de wensen van de gebruiker. Deze
complementaire werking moet bovendien
een antwoord bieden aan de toenemende
verwachtingen rond energiebesparing en
duurzaamheid. Enkel een globaal facilitaire
benadering kan garant staan voor de steeds
complexere eisen en uitdagingen waar de
dienst Patrimoniumbeheer voor staat.

Brugge worden gecentraliseerd in een comfortabele en milieuvriendelijke omgeving. Het beslaat
drie grote entiteiten: een administratief complex,
een arrestantencomplex en een logistiek complex.
Gelegen in een havengebied wordt het gebouw ten
dele letterlijk ingebed door het laten verzinken van
een binnenplein, waarop de ondergrondse bouwlagen met een arrestanten- en een logistiek complex aansluiten. Het administratieve complex wordt
daarentegen opgetild ten opzichte van het maaiveld. Het aldus grotendeels vrijgekomen maaiveld
wordt aangelegd als een landschappelijk element
van asfalt en gras gestructureerd door middel van
een daarin uitgespaard bomengrid. De totale buitenaanleg bedraagt 9.000 m².

In de weer voor het patrimonium

ENKELE REALISATIES
Politiehuis
Sinds de integratie van de Gemeentepolitie en de
Rijkswacht in 2001 werd de Lokale Politie Brugge
geconfronteerd met een acuut huisvestingsprobleem, waardoor werd beslist om het Politiehuis
op te richten dat voor de huisvesting van de centrale diensten van de Lokale Politie Brugge diende
te zorgen. De criteria van de wedstrijdoffertevraag
waren: energiezuinigheid, functionaliteit, architecturale kwaliteit, stedenbouwkundige kwaliteit,
duurzaamheid en toegankelijkheid.
Na een design&build-wedstrijd - uitgeschreven
in 2009 - werd in september 2010 aan de THV
Beel&Achtergael Architecten - Technum-Tractebel
Engineering (samen met de partners Wyckaert,
Wycor en Cegelec) de opdracht gegund voor een
totale aannemingssom van 25.700.531,77 euro en
een ereloon van 2.698.555,84 euro (zijnde 10,5 %).
Met de uitvoering van de werken werd gestart in
het voorjaar 2011. Op 17 januari 2013 konden de
werken worden opgeleverd.
Het Politiehuis, met een totale oppervlakte van
8.800 m², is een eigentijds en functioneel gebouw,
waarin de verschillende diensten van de Politie

Bouwwerf Politiehuis

Daverlo
In 2005 gaf het college van burgemeester en schepenen de principiële goedkeuring voor de realisatie
van een nieuw administratief centrumgebouw voor
de dienst Bevolking en politie, met gemeenschapsvoorzieningen voor een bibliotheek, cultuur en indoorsport, dit op een afgebakend gebied in de zuidoosthoek van het sportpark Daverlo in Assebroek.
Er werd beslist om het huidige complex van sportzaal, bibliotheekfiliaal en cafetaria aan de Dries af
te breken en het huidige administratief centrum
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langs de Generaal Lemanlaan Assebroek op termijn verkoopbaar te stellen, omdat beide gebouwen niet meer voldeden aan de huidige normen. Ze
scoorden namelijk heel slecht scoren op de punten
die een openbaar bestuur zichzelf en de bevolking
met eigen gebouwen als voorbeeld moeten stellen,
zoals onder andere en voornamelijk toegankelijkheid, duurzaamheid en energiebesparing.
Het ontwerp werd in de eigen dienst opgemaakt
en omvatte diverse percelen: afbraak, ruwbouw en
afwerking, technieken, inrichtingswerken, vaste
sportuitrustingen, geluidsversterking en videodistributie, een telescopische tribune… De uitvoering
van de werken werd gestart op 16 maart 2011. Het
gebouw werd in september 2012 in gebruik genomen. Op 14 september vond de officiële opening
plaats. Tijdens het openingsweekend toonden de
verschillende diensten het beste van zichzelf. De
vele positieve reacties getuigen van een grote tevredenheid van de inwoners.

een garage waar boten, reddingsboten en stoeltjes
opgeslagen worden, een kleedkamer, een refter,
kleedruimtes voor bezoekers, een EHBO-lokaal en
toiletten. Op het niveau van de dijk, is er een groot
terras met enkele uitkijkpunten, het infolokaal van
de dienst toerisme, het kantoor van de preventiedienst en een publiek (zelfreinigend) toilet dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en dat het hele
jaar open blijft. In het perspectief van een grondige
sanering van het bestaande badengebouw, ingebed in de zeedijk, werd geopteerd om het peil van
de vloer van het sanitair gedeelte op het niveau
van het strand met 95 cm te verhogen, zodat alles
toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. De kantoren werden aangepast en in orde gebracht met de
arbeidsreglementering. Omwille van praktische en
veiligheidsredenen (uitzicht op het strand van op
het dijkniveau voor de redders) werd een externe
verticale circulatie naar het badengedeelte van het
gebouw voorzien. Een belangrijk aandachtspunt in
het ontwerp was toegankelijkheid voor rolstoelen.
Het gebouw is dan ook volledig toegankelijk.
Het nieuwe gebouw voldoet eveneens aan de vereisten op vlak van energieprestatie: de nodige isolatie
werd voorzien, er werd geopteerd voor zonwerende
beglazing en een zonneluifel, wat oververhitting in
de zomermaanden zou moeten tegengaan. Zonnepanelen waren hier geen optie, eerst en vooral
omdat het dak van het badengebouw niet groot
genoeg is, maar vooral omdat de panelen zuidelijk gericht moeten zijn en hierdoor het zonlicht zou
gaan reflecteren op de appartementen en zo een
overlast zou bezorgen aan de bewoners.

Feestelijke opening van
het wijkcentrum Daverlo
op 15 september 2012

Badengebouw Zeebrugge
Het bestaande badengebouw, opgericht in 1980,
was al enige tijd aan een opfrisbeurt toe. Na dertig
jaar was het volledig afgeleefd en had het bovendien veel te lijden onder zanderosie, met aanzet tot
betonrot als gevolg. Bovendien lag het vloerpeil van
het sanitair gedeelte, ingebed in de dijk, te laag tegenover het strand, met waterinfiltratie als gevolg
en ophoping van zand tegenaan de ingangspoort op
het niveau van het strand. Een grondige sanering
en uitbreiding van het badengebouw drong zich op.

De cel ontwerp van de gebouwendienst probeerde
om het complexe project ook een architecturale
meerwaarde te geven door een compact maar ook
zeer dynamisch gebouw te ontwerpen dat als ‘eyecatcher’ zal fungeren op de dijk van Zeebrugge. ’s
Avonds zorgt ledverlichting onder de dakrand ervoor dat het gebouw ook in het donker goed zichtbaar blijft. Na een bouwperiode van amper één jaar
kon het nieuwe badengebouw in gebruik genomen
worden.

Het nieuwe badengebouw omvat verschillende
functies. Op het niveau van het strand bevinden zich
Gevel van het Badengebouw, kant Zeedijk
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Tekening van de gevel van het badengebouw, kant strand.

Restauratie grafmonumenten op het Kerkhof
van Sint-Kruis en Dudzele
Het betreft de restauratie van drie graftekens op
het kerkhof van Dudzele en het vervolledigen van
de restauratie van het neogotische graf DezitterPottevyn op het kerkhof van Sint-Kruis.
Aannemer: Thienpont G. Kunstatelier bvba, 9810
Eke-Nazareth. Kostprijs: 37.399.89 euro.

werk, de kwaliteit van het initiële schilderwerk,
enz. Andere werken omvatten de aanpak van de
tuinmuren, het reinigen en herstellen van het metselwerk en het waterwerend maken van de muren.
De daken, goten en schoorstenen worden op regelmatige tijdstippen nagezien en daar waar nodig
worden hersteld.
Het bestendig onderhoud is van groot belang. Met
het onderhoudsplan van het Brugs Begijnhof kan
hier zeker een voorbeeld gesteld worden. Zo werden bijvoorbeeld na één van de eerste restauraties
uit 1981, van Begijnhof 09, al tweemaal grondige
onderhoudswerken uitgevoerd. Goed onderhoud
van een monument vermijdt op langere termijn
schade die hogere restauratiekosten kan meebrengen.
Jaarlijks wordt op de begroting een bedrag van
100.000 euro voorzien. Aan de hand van de prioriteitenlijst wordt bepaald welke panden er jaarlijks
opgenomen worden in een onderhoudsdossier. Met
het in 2011 wegvallen van de onderhoudspremie
(die verleend werd door de Vlaamse Overheid) worden de kosten voor het onderhoud van het exterieur
volledig gedragen door de Stad Brugge.

Restaureren van een grafmonument

Onderhoudswerkzaamheden Begijnhof goed beheer van het onroerend erfgoed
De huizen van het Begijnhof zijn vanaf de restauratie bestendig bewoond en/of in gebruik. Het interieur van deze woningen wordt onderhouden door
de huurders en het Monasterium de Wijngaard.
Het exterieur zoals buitenschrijnwerk en het parementwerk van de gevels dienen zeker om de zeven,
maximaal om de tien jaar herschilderd te worden,
en dit afhankelijk van verschillende externe factoren zoals de oriëntering, oud of vernieuwd schrijn-

Hoeve Hangerijn
Het stadsbestuur besliste om de bestaande hoevegebouwen in Assebroek in te richten en ter beschikking te stellen aan zorginstellingen als dagcentrum voor personen met een beperking. De
accommodatie wordt ook voor buurtwerking opengesteld. De bestaande gebouwen en het erf waren
in verwaarloosde, bouwvallige staat, waardoor een
grondige renovatie van de bestaande hoevegebouwen (woning, schuur, bakhuis en aardappelkelder)
zich opdrong. Aangezien het bestaande ruimtelijke
volume ontoereikend was voor de beoogde werking, werd eveneens een nieuwbouw opgericht,
waarin de polyvalente ruimtes voor activiteiten,
toiletten en verzorgingsruimte in voorzien werden.
Het ontwerp werd in de eigen dienst opgemaakt.
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Daarbij werd geopteerd om te voldoen aan alle eisen voor gebruik door personen met een handicap
(rolstoelgebruikers, blinden, auditief gehandicapten, autisten...). De inrichting en renovatie gebeurde eveneens met respect voor het authentieke en
intieme karakter van de site en met een maximale
inspanning in het kader van energieprestatie. Hoeve Hangerijn werd in de zomer van 2012 in gebruik
genomen.

De nieuwe klaslokalen van het SNT

Het resultaat is geslaagd te noemen, zowel op
functioneel als op esthetisch vlak. De leslokalen
zijn voorzien van alle comfort met inbegrip van
vloerverwarming en gestuurde ventilatie. De hedendaagse gevel sluit mooi aan bij het sanitair
complex aan de ene zijde, en de neo-Brugse stijl
van de rest van het complex. De werkzaamheden
werden voorlopig opgeleverd op 16 maart 2012.

Opening Hoeve Hangerijn
op 25 augustus 2012

Uitbreiding Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (SNT)
Door het grote succes van het volwassenenonderwijs kampte de vestiging in de Arsenaalstraat sinds
geruime tijd met een tekort aan klaslokalen. Elk
hoekje van het bestaande gebouw werd bestudeerd
en waar mogelijk ingenomen. Toch bleek ook het
bestaande gebouw na een tijd onvoldoende te zijn,
en werd de nood aan nieuwe klaslokalen steeds
groter. Daarom werd beslist om zes nieuwe klaslokalen te bouwen.
Voor de uitbreiding van de klaslokalen stelde de
dienst Patrimoniumbeheer het architectenbureau
Ampe-Trybou uit Oudenburg aan. Die kreeg de
opdracht een creatief en duurzaam ontwerp op te
maken dat rekening moest houden met de complexiteit van het bestaande schoolgebouw (diverse
bouwstijlen, diverse bouwhoogten, de vluchtwegen, …), met de eisen van de gebruikers, de normen voor de leslokalen, de stedenbouwkundige
voorwaarden en met de eisen op vlak van energieprestatieregelgeving.
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Brandpreventie- en renovatiewerkzaamheden
jeugdlokaal Kerlinga, Ter Pannestraat 6
Het jeugdlokaal werd indertijd gebouwd door
jeugdbeweging 44ste FOS Jan Bart met een investeringstoelage. Wegens geldgebrek werd het lokaal
niet afgewerkt. De nodige brandbeveiligingswerkzaamheden werden niet uitgevoerd, de sanitaire
ruimte werd nauwelijks ingericht en er ontbraken
afwerkingselementen aan de gevels. In 2008 kwam
dit jeugdlokaal onafgewerkt in stadshanden, nadat
de bovenvermelde jeugdbeweging ophield te bestaan. Om dit gebouw aan de huidige normen te
laten voldoen, werden de nodige brandpreventie-/
compartimenteringswerkzaamheden uitgevoerd
en werd ook het sanitaire blok volledig ingericht
en aangekleed met de nodige toiletten en douches.
Ook de buitenzijde werd verder afgewerkt met gevelbepleistering en de ontbrekende afwerkingen
aan raamprofielen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door BABO nv uit Brugge voor een totale
kostprijs van 103.881,26 euro.
Opschikkingswerkzaamheden in het Conservatorium, Huis Castermans, Sint-Jakobsstraat 23
De vorige opschikkingswerkzaamheden in dit gebouw dateerden uit de jaren ’70. De muren van de
inkomhal en de gangen waren bekleed met vasttapijt die zeer sterk vervuild waren. Alle klaslokalen
en de raambekledingen waren ook door de jaren
heen vervuild en aan een opfrisbeurt toe. Er werd
beslist om het tapijt van de muren te verwijderen
en de klaslokalen werden voorzien van vast tapijt

en geluidsisolerend behang om de akoestiek in de
lokalen te verbeteren. Er werd voor bijpassende
raamdecoratie gezorgd. Het hele gebouw straalt
nu opnieuw een frisse en rustige sfeer uit. De werken werden uitgevoerd door Beel bvba uit Oostrozebeke voor een totale kostprijs van 86.102,09 euro.
Opschikkingswerkzaamheden in diverse
stadsgebouwen
• Opschikken van atelier 12 en 13, Stedelijke Academie, Katelijnestraat 86, uitgevoerd door Ardicor nv voor een totale kostprijs van 46.415,51
euro, inclusief btw.
• Opschikken dienst Belastingen, Stadhuis, Burg
12, uitgevoerd door Ardicor nv voor een totale
kostprijs van 60.044,21 euro, inclusief btw.
• Opschikken dienst Bevolking, AC Sint-Kruis,
Moerkerkse Steenweg, uitgevoerd door Ardicor
nv voor een totale kostprijs van 46.546,06 euro,
inclusief btw.
Heropfrissen van gedenkkapel Heilig Hart –
Westkapelsesteenweg
De kapel was aan een grondige opfrissingsbeurt
toe. Er werd eerst advies gevraagd aan de dienst
Monumentenzorg en Erfgoedbeheer. De firma Examino, die gespecialiseerd is in restauratie van oude
gebouwen, deed een vooronderzoek naar onzichtbare of verloren schilderingen op de muren van de
kapel. Daarna werd opdracht gegeven aan de firma
Profiel bvba om deze zo waargetrouw mogelijk te
reconstrueren. Enkel van het sjabloon bovenaan de
muur kon de oorspronkelijke toestand niet worden
achterhaald. In overleg met Monumentenzorg werd
dan gekozen voor een sjabloon, bestaande uit een
blad en een rode stip. Ook het gewelfplafond in houten planchetten werd in een vernis gezet, evenals de
poort. De buitenmuren werden geïnjecteerd tegen
opstijgend vocht, zodat de schilderingen worden beschermd. Er werd ook een hydrofuge aangebracht
om de poreuzere stenen te beschermen tegen waterindringing. Het smeedijzeren hekwerk werd behandeld door de firma Metapaint en werd teruggeplaatst door mensen in eigen regie. De kostprijs van
de werkzaamheden bedroeg 16.533,44 euro.
Renovatie openbare toiletten in de Hallen, Markt 7
De publieke toiletten waren verouderd en dringend aan renovatie toe. Om de grote stroom van
toeristen net en moderner sanitair te bieden, werd
deze ruimte dan ook volledig gerenoveerd. Alle
bestaande sanitair en de bestaande indeling werd
volledig weggebroken, zodat een nieuwe, betere indeling werd bekomen. Er werd een volwaardig toi-

let voor gehandicapten met ruimte voor verzorging
van baby’s in deze ruimte voorzien, die volledig aan
de hedendaagse eisen voldoen. Tibo bvba uit Torhout was uitvoerder voor een totale kostprijs van
76.483,70 euro.
Opschikkingswerkzaamheden, Halletoren, Markt 7
In samenwerking met het Bruggemuseum werd
een volledige ‘restyling’ van de toren voorzien. De
firma Van hollebeke-Sanders nv deed de schilderwerken voor een kostprijs van 44.360,06 euro,
inclusief btw. De firma Lang bvba plaatste netten
in galmgaten voor een kostprijs van 31.063,12 euro
inclusief btw. Huck nv plaatste een afscheidingswand ter hoogte van de klokken voor een bedrag
van 29.712,76 euro, inclusief btw. De firma De
Grande projects nv verving de glazen wand in de
trommel- en triomfklokkamer voor een uitvoeringsbedrag van 15.600,38 euro, inclusief btw. De
firma Compas bvba vernieuwde de touwleuning in
de toren voor een bedrag van 4.840 euro, inclusief
btw.
Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse
Steenweg 194
De zittribune, waarvoor veel tijd en ruimte nodig
was om ze demonteren en op te slaan, werd vervangen door een nieuwe telescopische tribune. Ze
is verplaatsbaar en opbergbaar met beperkte afmetingen in opgeborgen toestand, waardoor de oppervlakte van de zaal optimaal kan benut worden.
De firma Jezet Seating uit Overpelt voerde uit voor
een totale kostprijs van 68.292,40 euro.
Reiniging fontein op ‘t Zand
De fontein werd grondig gereinigd en de beelden
opnieuw gewaxt door Goetinck nv voor een bedrag
van 24.034,21 euro, inclusief btw.
Restauratie en heropfrissing beeld Heilige
Nepomucenus, Eekhoutbrug Wollestraat
Het monument is een sculptuur met de voorstelling van de heilige Johannes Nepomucenus, uitgevoerd door Pieter Pepers (1730 – 1785) in 1767. De
sculptuur is geplaatst op een sokkel op de westelijke borstwering van de Eeckhoutbrug in Brugge en
wordt geflankeerd door twee lantaarns die dateren
uit 1930. De heilige Nepomucenus is een Tsjechische beschermheilige voor de drenkelingen. Jan
Nepomucenus wordt voorgesteld in kanunnikaal
ornaat met schoudermantel en een open boek aan
de voet. Beide handen houden een kruisbeeld omklemd op de borst en het hoofd is versierd met een
aureool.

Jaarverslag 2012

85

De werkzaamheden hielden het volgende in:
• Herstellen in mortel van beschadigde delen,
meer bepaald de mantel tussen de armen en de
sokkel. Fixeren van barsten in de sokkel.
• Ontroesten en poederlakken van kruisbeeld en
aureool.
• Verlijmen van hoofd en linkerarm
• Ontroesten van ijzer en koper van de lantaarns
en heraanbrengen van verdwenen blad.
• Herschilderen van de belettering in bladgoud en
reinigen, verwijderen van losse verf, fixeren en
verven met kalkverf van het beeld.
De firma Willaert voerde de werkzaamheden uit
voor een bedrag van 19.680,65 euro.
Isoleren van zoldering boven de klassen in het
oude schoolgedeelte van de Stedelijke Basisschool ter Poorten te Lissewege
In de oude klassen was er een groot warmteverlies, doordat de zoldervloeren niet geïsoleerd waren. Daarom werd beslist om ze te isoleren, wat
niet alleen kosten zal besparen, maar ook het
comfortgevoel in de klassen zal verhogen. Tibo
bvba uit Torhout voerde uit voor een totale kostprijs
van 48.834,35 euro.
Vernieuwen van buitenschrijnwerk in basisschool Sint-Michiels, blok lagere afdeling,
Rijselstraat 71
In de blok waar de lagere afdeling ondergebracht
is, moest het oude aluminiumschrijnwerk vervangen worden. De enkele beglazing en de ramen werden vervangen door nieuwe aluminiumramen met

een thermische onderbreking en superisolerende
beglazing. Tevens werden de betonelementen in de
gevel voorzien van een nieuw laagje verf en werd
een verweerde houten dakrand vernieuwd. Vlado
nv uit Aalter voerde uit voor een totale kostprijs van
218.242,25 euro. Voor deze werken kon een subsidie verkregen worden bij Agion voor een maximumbedrag van 155.140,50 euro.
Plaatsen van nieuwe ramen in het Entrepot,
Binnenweg 2
De oude aluminiumramen met enkele beglazing
dateerden uit 1972. De isolatiewaarde van deze
ramen voldeed niet meer aan de huidige normen.
Er was een zeer groot energieverlies in dit gebouw
en ook het comfortgevoel bij de gebruikers zat niet
goed.
Tijdens het vernieuwen van de ramen door ramen
met een thermische onderbreking en superisolerende beglazing, werden ook de buitenzonweringen vervangen. De werken zouden op termijn
moeten resulteren in een kostenbesparing op de
energiefactuur en ook het comfortgevoel van de
gebruikers moeten verbeteren. Vlado nv uit Aalter
voerde uit voor een totale kostprijs van 133.216,81
euro.

ENKELE ONTWERPDOSSIERS
Bibliotheek AC St Andries
De bestaande bibliotheek in Sint-Andries voldoet
niet meer aan de huidige normen van comfort en
toegankelijkheid. Naar aanleiding van een ana-

Tekening van de uitbreiding bibliotheek Sint-Andries
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Wagenpark
lyse, gemaakt op 6 december 2010, van de mogelijkheden op de site rond de bibliotheek te SintAndries, keurde het college van burgemeester en
schepenen op 20 mei 2011 de uitbreiding van het
bibliotheekfiliaal met 300 m² tot een totale oppervlakte van 450 m² goed, en dit voor een bedrag van
990.000 euro, inclusief btw, te voorzien op de begroting van 2012.
De opdracht voor het ontwerp van de renovatie en
uitbreiding van de bibliotheek werd toegewezen
aan Studio Farris Architects bvba uit Antwerpen
voor de som van 74.250 euro, inclusief btw. Dit is
een ereloonpercentage van 7,4 %.

De inspanningen om te investeren in voertuigen die
een zo laag mogelijke impact hebben op het milieu
werden in 2012 verdergezet.
Voor het eerst werden in samenwerking met het
EVA initiatief twee elektrische bestelwagens aangekocht. Een belangrijke mijlpaal, die bijdraagt om
van Brugge een milieubewuste stad te maken.
In totaal werden in 2012 zestien nieuwe voertuigen
ingeschreven, alle ter vervanging van oude exemplaren, waarvan twee elektrische en zes op aardgas, voor een totaalbedrag van 692.000 euro.

De gemeenteraad keurde op 23 oktober 2012 het
ontwerp goed, waarna op 22 november 2012 de
opening van de daartoe uitgeschreven openbare
aanbesteding plaatsvond. De werkzaamheden zijn
in het college van 21 december 2012 toegewezen
aan Bouw en Renovatie uit Rekkem voor de som
van 969.870,43 euro, inclusief btw. De bouwvergunning is in aanvraag.
Renovatie jeugdlokaal en nieuw krachtballokaal Lissewege
Het bestaande jeugdlokaal staat leeg, doordat het
gebouw nood heeft aan renovatie (lekken, schimmelvorming,…). Het bestaande krachtballokaal,
gebouwd met betonplaten en asbesthoudende
golfplaten, is veel te klein en voldoet niet meer aan
de huidige comforteisen. Daarom werd beslist om
het te slopen en te vervangen door een nieuwbouw.
Voor de opmaak van het ontwerp werd architect
Bart Rossey aangesteld. Het ontwerp werd goedgekeurd in 2012 en aanbesteed.
Nieuwe kleedkamers in Sportpark Dudzele
De bestaande kleedkamers, twee voor voetbal en
twee voor krachtbal, zijn 25 jaar geleden gebouwd.
Ze beschikken over een minimale uitrusting en zijn
bijzonder klein. Daarom werd beslist om in eigen
dienst een ontwerp op te maken voor de bouw van
nieuwe kleedkamers. Op vraag van de voetbalvereniging wordt er ook een ruime berging en een vergaderruimte voorzien.
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Hoofdstuk 7

Groen, sport, jeugd

Groendienst
100 jaar Stedelijke Groendienst
Brugge
Bloemententoonstelling in Belfort
De Groendienst vierde in 2012 zijn 100-jarig bestaan. In het kader van de feestelijkheden vond
er in het Belfort een bloemententoonstelling
plaats die tijdens het Hemelvaartweekend van
17 tot en met 21 mei te bewonderen was. Voor
de bloemenexpo werkte de Groendienst samen
met vzw Brugge Bloeit, meester bloembinder
Daniël Ost en modeontwerper Edouard Vermeulen van modehuis NATAN.
Het binnenplein van het Belfort was versierd
met een 6 x 18 meter groot zwevend bloementapijt. Een constructie uit polyester vormde het
grondvlak voor de aanplant van 11.000 Verbena
sun ‘Thalys CreamWhite’. Onder het zwevend
tapijt lag 133 m² gazon. Een slinger uit 4.500
Verbena Estrella ‘Voodoo Red’ en 54 m² gazon
vormden de ‘bloemenbeek’ in de Rodenbachzaal. De beek leidde naar een takkenpoort uit
takken wilgenhout van 5,30 m hoog en 8,10 m
breed. Achter de poort bevond zich een bloemenmuur (plantencirkel) met 1.200 Verbena
sun ‘Kimono Red’. Mensen van de stedelijke
Groendienst stonden in voor de uitvoering van
het binnenplein en de Rodenbachzaal.
Daniël Ost vulde de Pickeryzaal helemaal in en
deed hiervoor een beroep op 37 medewerkers,
waaronder 10 Russische en 22 Japanse floristen, die als vrijwilliger meewerkten. De creatie
van D. Ost werd opgebouwd uit bamboe, rozen
(ondermeer ‘Brugge die Scone’) en meer dan
7.000 orchideeën.
Zowel de bovenzalen van het Belfort als het
binnenplein werden verder aangekleed met
honderden laurieren in alle mogelijke vormen.
Dankzij de medewerking van de Vlaamse Laurier Vereniging en enkele kwekers uit de Brugse
Regio (Geert Devriese, Dominique Schrauwen,
Piet Mertens en het Lauretum van André Devisch) kwam dit Vlaamse streekproduct nog
eens extra onder de aandacht.

Fietsroute langsheen Brugse groene ruimten
Eveneens ter gelegenheid van 100 jaar Groendienst werd een fietsroute uitgestippeld die
toeliet kennis te maken met enkele realisaties
van de Groendienst in verschillende deelgemeenten. De tocht was 41,7 km lang en kon
op elk punt worden aangevat. Het kaartje met
nummerverwijzing was terug te vinden in Bruggespraak. De nummering van de fietsroute begon bij het fietspad door de domeinen van Tudor en Chartreuzinnebos en liep langs kleinere
stadsbossen (Coppietersbos, Veltem, Paalbos,
…), parken (Koude Keuken, Tempelhof, Park
de Rode Poort,…), sport- en recreatieparken,
speelpleintjes en de kinderboerderij.

Speelstrand Zeebrugge
Toewijzingsbedrag: 84.252,01 euro (incl. BTW)
De Groendienst werkte samen met de Jeugddienst een ontwerp uit voor een speelruimte
op het strand. De horecazaken langs de Zeedijk
waren daar vragende partij voor en ook het Zeebrugse havenbestuur werd in het project betrokken.
De Zeebrugse strandspeeltuin had een totale
oppervlakte van 400 m² (10 m breed en 40 m
lang) en werd ingericht op het strand tegen de
Zeedijk ter hoogte van de horecazaken. Het project richtte zich tot twee doelgroepen (- 6 jarigen, + 6 jarigen) die zich elk mochten verheugen
op 4 thematische speelcombinaties gelinkt aan
de zee.

De tentoonstelling was een groot succes en lokte meer dan 15.000 bezoekers. Na afloop kreeg
de takkenpoort een nieuwe bestemming op de
rotonde op de Koning Albert I-laan ter hoogte
van de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels.
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Boomverjonging
Toewijzingsbedrag: 172.007,25 euro (incl. BTW)
In de prioriteitennota waarvoor het college van burgemeester en schepenen op 20 september 2011
zijn fiat gaf, hield de Groendienst rekening met het
jaarlijks terugkerende beschikbare budget.

nieuwe tegels. Op het kerkhof van Sint-Pieters
werden paden aangelegd en hagen aangeplant,
zodat een nieuw urnegrafveld ontstond.

Kinderboerderij uitbaggeren wal
+ oeverversteviging
Toewijzingsbedrag: 59.320,86 euro (incl. BTW)

Onderstaande straten werden opgenomen:
• In Brugge – centrum vormde o.a. de Buiten
Begijnenvest (vervangen 25 kwijnende bomen)
onderdeel van de werkzaamheden.
• In Assebroek liet de Groendienst onder meer
in de Collegestraat 32 kwijnende bomen vervangen door 31 sierkersen.
• In Sint-Andries plantte een aannemer o.a. in
de omgeving van de Kloppersweg – Domeindreef – Graaf Pierre de Brieylaan 24 zomereiken en moeraseiken aan.
• In Dudzele en Sint- Jozef werd onder meer
het Dudzeels Neerhof en Dudzeels Opperhof
(vervangen van 21 elzen door 21 veldesdoorns)
aangepakt.

De derde fase voor de herstelling van de oeverversteviging van de wallen op het domein van de
Kinderboerderij de Zeven Torentjes in Assebroek
werd uitgevoerd. De herstellingen hielden de
aanbreng in van een nieuwe oeverbeschoeiing,
de aanplant van water- en oeverbegroeiing en de
herprofilering van de wallen naar het oorspronkelijke profiel.

Fietspad Koning Albert-park

Heraanleg paden op de
begraafplaatsen
Toewijzingsbedrag: 138.289,45 euro (incl. BTW)
Naar aanleiding van de slechte toestand van de paden op de begraafplaatsen van Sint-Pieters, Lissewege, Koolkerke, Dudzele en Ver-Assebroek, werden de betontegels herplaatst of vervangen door

Met het oog op de inrichting van de volledige
stationsomgeving met dubbelrichtingsfietspaden werd in samenwerking met AWV WestVlaanderen en de Groendienst het fietspad in
het Koning Albert-park verbreed. Het fietspad
dat loopt tussen het station en ’t Zand kreeg een
totale breedte van 3 meter en een aankleding in
rood beton.
De omschakeling van een enkelrichtings- naar
een dubbelrichtingsfietspad hield een wijziging
van de verkeerssituatie in. Auto’s komende uit
de Oostmeers die richting ’t Zand willen rijden,
moeten nu voortaan langsheen verkeerslichten.

Waterpartij Stationsplein
Op het stationsplein aan de zijde van Bruggecentrum werd samen met de NMBS-Holding en
TMVW tussen de ingang van het stationsgebouw
en de kiss & ride-zone een fonteinpartij geïnte-
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greerd. De ondergrond voor de fonteinen is uitgevoerd in uitgewassen beton. De gelijkgrondse
spuitkoppen zijn ingeplant volgens een diagonaal patroon. De fonteinen zijn ’s avonds verlicht
en werken met een besturingsprogramma dat
zorgt voor verschillende combinaties van spuithoogtes.

uit gave keien, zichtbaar. Tevens werd er, om het
parkje toegankelijk te maken, een nieuw pad uit
beton aangelegd.

Recreatieve parkzone en
multisportterrein Koude Keuken
Op het domein van de Koude Keuken werd langs
de waterpartij een recreatieve parkzone aangelegd. Aan de kant van de Zandstraat verrees een
multisportterrein.
Heraanleg recreatieve parkzone: toewijzingsbedrag: 77.760,65 euro (incl. BTW)
De zitzone werd in een talud met nieuwe zitelementen heraangelegd. Het nieuwe wandelpad
sluit in een vloeiende beweging aan op het bestaande padennet. De vijverrand werd uitgewerkt in architectonisch beton.
Leveren en plaatsen van een multisportterrein:
toewijzingsbedrag: 57.639,80 euro (incl. BTW)
De Groendienst liet een multisportterrein aanleggen op het domein van de Koude Keuken. In
overleg met de Jeugddienst, de Sportdienst en
de Preventiedienst werd het nieuwe terrein zodanig ingeplant dat er in de toekomst nog plaats
is voor een bijkomend trapveldje en een beachvolleybalterrein.

100 jaar parochie Sint-Baafs
Toewijzingsbedrag: 68.928,62 euro (incl. BTW)
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van
de Sint-Baafsparochie kwamen de Groendienst
en de kerkdienst overeen om de twee voortuinen van de kerk herin te richten. De kerkfabriek
wenste hierbij de parochiespiritualiteit te vertalen in een eigentijdse vormgeving.
Langs de Gistelse Steenweg kwam er op de
nieuwe verharding een labyrint met centraal een
Jahweh-steen. De zitplek die werd aangelegd
aan de zijde van de Torhoutse steenweg bestaat
uit een appel in Cortenstaal. Een amfitheater uit
beton geeft de symboliek van schillen rond de
appel weer. In de appel zijn 6 pitten, bestaande

Petanquevelden in Hauwerstraat,
Sconevelde en Lorreinenhoek
Hauwerstraat
Toewijzingsbedrag: 7.494,14 (incl. BTW)
Het petanqueveld kwam te liggen naast de
hoofdingang van het Beursgebouw. Rondom het
veld werd een betontegelverharding en een omkadering met groen aangelegd. Twee zitbanken
kregen een plaatsje tegenaan de muur van het
beursgebouw.
Sconevelde
Toewijzingsbedrag: 7.871,13 euro (incl. BTW)
In de westelijke hoek van het Peellaertplein,
grenzend aan de achterzijde van de pastoriewoning en aan het bestaand fiets- en wandelpad,
werden vier nieuwe petanquevelden voorzien.
Ze zijn afgeboord door eiken bielzen en een
nieuwe beukenhaag met vaste plantenborder.
Tot slot werden er drie zitbanken geplaatst met
zicht op de petanquebanen.
Lorreinenhoek
Toewijzingsbedrag: 2.740,65 euro (incl. BTW)
In de Lorreinenhoek werd één petanqueveld
tegenover de veerwipjes aangelegd. Een bestaande zitbank werd verplaatst en er werd één
bijkomende zitbank voorzien.
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Herinrichten speelplein Paul
Devauxstraat (Sint-Jozef)

park, Werfplein, Graaf Visartpark, Astridpark
(Brugge) en Sint-Donaaspark (Zeebrugge).

Toewijzingsbedrag: 48.418,23 euro (incl. BTW)
Het speelplein langs het fietspad tussen de
Leon de Foerestraat en de Paul Devauxstraat
werd heringericht. Het speelpleintje vormt het
enige stukje buurtgroen in de bebouwing tussen de Jules van Praetstraat en de Koolkerkse
Steenweg. Het speelplein wordt ingericht voor
kinderen tussen 0 en 12 jaar en bezoekers.

Op de probleemlocaties in de deelgemeenten
worden de regieploegen in het opruimen van
zwerfvuil bijgestaan door jobstudenten van de
dienst Preventie. In het totaal werd hiervoor
50.000 euro (incl. BTW) geïnvesteerd.

Het ontwerp is formeel met centraal een verhoogd element met spontane kruidontwikkeling
als begroeiing. In het centrale element is er een
stapeling van leistenen en een beplanting van
berkenbomen. Daarnaast voorzag het ontwerp
ook nog een petanquepleintje en een speeltoestel.

De serres van de Groendienst draaiden ook in
2012 op volle toeren. Er werden niet minder
dan 120.000 planten opgekweekt, die vervolgens over het hele grondgebied in de perken en
plantsoenen werden uitgeplant.

120.000 planten eigen kweek

Snoeiwerken
Er werd in 2012 100.000 euro besteed aan allerhande snoeiwerken. Door het uitbesteden van
grote en/of routinematige onderhoudssnoei en
vellingswerken, heeft de eigen regieploeg meer
ruimte om delicate of moeilijke opdrachten uit
te voeren. Hierdoor kan er sneller worden ingespeeld op vragen van de bewoners.

Inzet voor natuur

Zwerfvuil – sociale economie
In het kader van de sociale tewerkstelling wordt
een gedeelte van de opkuis van zwerfvuil op
het openbaar domein uitbesteed aan de sociale
economie.
Mensen van de Beschutte Werkplaats deden
opruimacties op de volgende locaties:
• opkuis zwerfvuil op straten en pleinen (in opdracht van de dienst Leefmilieu): Markt, ’t
Zand, Noordzandstraat, Zuidzandstraat, Geldmuntstraat, Simon Stevinplein, Steenstraat
(Brugge) en Zeedijk en Strandwijk (Zeebrugge)
• opkuis zwerfvuil in parken en groenzones (in
opdracht van de Groendienst): Koning Albert-
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In 2012 werden 21 betoelagingsaanvragen ‘Kleine Landschapselementen’ goedgekeurd voor
een totaalbedrag van 5.771,00 euro. Slechts 2 %
van het betoelagingsbedrag ging naar nieuwe
aanplant (36 knotwilgen), 98 % van het betoelagingsbedrag ging naar onderhoud van bestaande KLE’s (671 Lm haag, 180 Lm houtkanten en
knotten van 355 knotwilgen).
De kinderboerderij kreeg het afgelopen jaar 370
groepen over de vloer, wat neerkomt op 6907
deelnemers. Er werden 43 uitleenpakketten
verdeeld aan externen. Hiermee konden 1035
kinderen bereikt worden.
Het Natuurcentrum Beisbroek verwelkomde
8609 vrije bezoekers. In 2012 namen 109 groepen, wat neerkomt op 2.058 personen, deel aan
de georganiseerde activiteiten. Er werden 12
uitleenpakketten verdeeld aan externen. Hiermee konden 268 deelnemers worden bereikt.

lichting, sportpark Watertoren een tweede hockeyterrein in kunstgras. Op het strand van Zeebrugge legde de Stad, in samenwerking met het
havenbestuur, een nieuw sportstrand aan. De
stedelijke Sportdienst bouwde de sportpromotionele activiteiten en evenementen verder uit.

Brugge in Londen 2012

Natuureducatief uitje in Beisbroek met natuurgids
Yan Verschueren van de stedelijke Groendienst

De Stad keurde 9 subsidies goed voor de aanleg van groendaken, voor een bedrag van 15.880
euro. In totaal werd een oppervlakte van 527 m²
aan groendaken aangelegd.

Sportdienst
2012 was voor sportminnend Brugge een druk
jaar. De Brugse sportclubs stuurden maar liefst
zeven atleten naar de Olympische en Paralympische Spelen in Londen. Aan de uitreiking van
de 50ste Trofee van Sportverdienste koppelde
de Stad een uitgebreid randprogramma, met
als climax een sportgala in het Concertgebouw.
De trend van duursporten zette zich voort met
deelnemerspieken in zowel Dwars door Brugge,
Triatlon Brugge als de Kerstloop Brugge. Die
laatste verdubbelde in haar tweede editie haast
het deelnemersaantal tot boven de drieduizend.
De twee eersteklassevoetbalploegen deden het
zeer behoorlijk: Club besloot het seizoen als
tweede, Cercle werd zevende.

Op nauwelijks twee uur van Brugge, in de Britse
hoofdstad Londen, werden de Olympische Spelen 2012 betwist. Door de nabijheid leefden zowel
atleten als sportliefhebbers met bijzondere interesse naar de vierjaarlijkse hoogmis van de sport
toe. Brugge maakte haar reputatie als sportstad
waar door maar liefst zeven atleten af te vaardigen. Roeier Tim Maeyens (KRB) beleefde zijn
derde Spelen. Na een uitstekende start, met een
Olympisch record in de reeksen, strandde hij op
een twaalfde plaats in de skiff. Windsurfster Sigrid
Rondelez, geboren en opgegroeid in Brugge maar
daarna verhuisd naar Koksijde, voltooide eveneens haar derde Spelen. Zij werd verdienstelijk
17de in de RSX-klasse. Langeafstandszwemmer
Brian Ryckeman (BZK) wist de hoge verwachtingen niet in te lossen en werd 16de op de 10 kilometer. Jongeling Jasper Aerents (BZK) verraste
met de 4x100 meterploeg. Het jonge Belgische
team versierde een finaleplaats, en trad daarin
aan tussen de allergrootste zwemnaties. Ondanks
winst in zijn kwartfinale wist Aerents zich individueel niet te kwalificeren voor de halve finale van de
50 meter vrije slag. Een maand na de ‘Olympics’

Op vlak van sportinfrastructuur werd een inhaalbeweging gestart. De Brugse sporters maakten
zowel kennis met de nieuwe infrastructuur op
Bloso-centrum Brugge als met de gloednieuwe
sportzaal in wijkcentrum Daverlo. Sportpark de
Koude Keuken kreeg een kunstgrasveld met ver-
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begonnen in Londen de Paralympics. Met Bruno
Vanhove, Tom Vanhove en Glenn Van Thournout
traden drie spelers van VI-GE Noordzee aan in het
Belgisch elftal. Het goalballteam werd zevende.
De Olympische campagne van de zeven Brugse
atleten werd door de Stad en de sportclubs in de
verf gezet via de communicatiecampagne ‘Brugge
in Londen 2012’. Kalligraaf Brody Neuenschwander ontwierp een campagnebeeld. Via banners in
de winkelstraten, spandoeken op de ring, fietsflyers, vlaggen en een Facebookcampagne werd de
Olympische missie van de zeven atleten overgebracht op de inwoners en bezoekers van de stad.

Kroenkelen
De zeventiende editie van het recreatieve wandelen fietsevenement bracht meer mensen op de
been dan de voorbije jaren. 1.149 wandelaars en
4.695 fietsers trokken op pad in de Brugse rand.
Ze kozen uit negen wandelroutes en vijf fietstochten. Het epicentrum, waar naast inschrijvingen
ook optredens plaatsvonden, lag opnieuw in de
sportzaal van het KTA in de Rijselstraat.

Jeugdsportkampen
Het stedelijk aanbod van kleuter- en omnisportkampen telde in 2012 ruim 500 kampplaatsen.
Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie vonden 5 kleuterkampen, 11 kampen voor 7- tot

12-jarigen en 2 kampen voor 13- tot 16-jarigen
plaats. Onder meer door het democratisch tarief van 50 euro per kamp werden quasi alle
plaatsen ingevuld.

Dag van de Sportclub
De Brugse sportclubs kregen op zondag 9 september de kans om zich aan het grote publiek
voor te stellen. Op ’t Zand vond de vierde editie
van de sportieve happening ‘Dag van de Sportclub’ plaats. Vijfenvijftig clubs gingen op het
aanbod in. Een paar duizend bezoekers kwam
sportieve info inwinnen en uiteraard ook deelnemen aan de initiatielessen.

Brugse zwembaddagen
De Brugse zwembaddagen stonden in het teken
van relaxatie en gezonde voeding. Zwemmers
kregen bij hun toegangsticket een stuk fruit
aangeboden. Op vrijdag stond in het stedelijk
zwembad een relaxatieavond, met massage en
sfeermuziek, op het programma. Ontbijtzwemmen kreeg een gezonde toets. De lagere scholen zwommen op woensdag voor de stedelijke
titels. Verschillende watersportclubs boden tijdens de promotieweek initiatielessen aan.

Sportelgemeente
Bloso erkende de Stad als sportelgemeente
omwille van haar uitgebreid sport- en bewegingsaanbod voor vijftigplussers. Het vast
aanbod bestond in 2012 uit een wekelijks uurtje sport op dinsdag en donderdag, in respectievelijk sporthal Tempelhof en Koude Keuken.
Daarnaast werden vier seniorensportnamiddagen aangeboden, met twee verschillende sporten, gevolgd door koffie en taart. Seniorensport
op pleintjes beleefde haar tweede jaargang. Van
mei tot augustus sportten de Brugse senioren
iedere eerste maandag op een Brugs pleintje.

Autoloze Zondag
De Sportdienst Brugge tekende op 16 september, tijdens de vijfde Autoloze Zondag, voor de
invulling van ‘t Zand en voor de openingsact op
de Markt. Honderden Bruggelingen sloten om
11 uur aan voor de massadans met Steve Boedt
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op de Markt. Na de middag leefde een veelvoud
aan kinderen zich uit in het uitgebreide speeldorp op ’t Zand.

Marktsport
Marktsport lokte op 30 oktober een duizendtal
West-Vlaamse jongeren naar Brugge. Het initiatief van Bloso, de provincie West-Vlaanderen
en de Stad was aan zijn 9de editie toe. Sporten
gebeurde opnieuw op de Markt, de Burg, het Albertpark, de ijspiste van het Boudewijn Seapark
en in het Olympiabad.

Proeven van sport
Sportshoppen, via een goedkope tienbeurtenkaart je eigen sportlessenschema samenstellen, werd in 2012 verdergezet. Per maand gingen meer dan 25 kaarten de deur uit. Vanaf 2012
zijn de kaarten onbeperkt geldig.

De climax van het zesluik was het sportgala op
maandag 13 maart in het Concertgebouw.
Tafeltennisser Jef Devriese kreeg aan het eind
van de avond de 50ste Trofee van Sportverdienste overhandigd voor zijn bijzondere verdiensten
voor de sport in Brugge. Hij werd ook opgenomen in het boek ‘50x Trofee van Sportverdienste’, dat door Boudewijn Van Vlaenderen werd
geschreven naar aanleiding van de speciale
verjaardag van de trofee. In het boek schetst de
auteur portretten van de vijftig winnaars.

De deelnemers aan de
sportnamiddag voor het
stadspersoneel konden kiezen
uit 23 verschillende sporten,
waaronder hengelen, boksen,
boogschieten en … schermen.

Het ‘Start to sport’-aanbod, een korte reeks van
drie initiatielessen, bestond in 2012 uit twee reeksen zeilen en twee reeksen surfen op de Sint-Pietersplas. Meer dan 100 personen maakten kennis
met de twee aangeboden watersporten.

Sportmiddag stadspersoneel
Het personeel van de Stad Brugge kon in 2012
voor de vijfde keer intekenen op een sportmiddag. 726 stadsmedewerkers, een stijging van 50
deelnemers, gingen op het aanbod in en werkten zich in het zweet in zeventien verschillende
sporten. Meest gesmaakte sporten waren voetbal, tennis, paardrijden, boksen en, door het
zonnige weer, kon ook het aangeboden drankje
tijdens de afsluitende receptie velen bekoren.

Samenwerking Sportraad
De stedelijke sportraad blijft een vaste partner in de organisatie van sportmanifestaties.
In 2012 dreven de Sportdienst en Sportraad de
samenwerking op. Naar aanleiding van de 50ste
Trofee van Sportverdienste gingen ze een samenwerking aan met Erfgoedcel Brugge en het
Fotohuis van de Stedelijke Academie. Dat resulteerde in het sporterfgoedtraject Sportverhalen.

En eventueel ook foto van het boek: KAF

In schril contrast met het geluk dat Jef Devriese
etaleerde op de uitreiking in het Concertgebouw,
stond het verdriet en de verslagenheid die nauwelijks drie maanden later heerste. Jef overleed
begin mei vrij onverwacht. De Brugse sportwereld verloor naast een sterk atleet, coach en
ambassadeur ook een zeer minzame man.
Erfgoedtraject Sportverhalen bestond voorts uit
een panelenparcours op verschillende Brugse
locaties met een sportieve geschiedenis. Verhalen van sporthelden en foto’s van toen lieten
passanten toe een stukje sportgeschiedenis te
herbeleven. Voorts werden verschillende Brugse sporthelden op de gevoelige plaat vastgelegd. Het resultaat was te zien in de fototentoonstelling Snapshot 2. In een erfgoedhalte kregen
sportclubs te horen hoe ze succesvol kunnen
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omgaan met hun erfgoed. Al het beeldmateriaal
dat met het traject werd verzameld, kreeg een
plaats in de beeldbankbrugge.
Naast het erfgoedverhaal werkten Sportraad
en Sportdienst samen in de interscholencross
en de schoolzwemkampioenschappen. Ook de
Ronde van Brugge en de strandloop, met 200
deelnemers, blijven vaste waarden op de Brugse sportkalender.
De 12 meter hoge klimmuur
in Bloso telt 80 routes
en 3000 grepen.

Nieuwe sportinfrastructuur

In 2012 raakten heel wat sportinfrastructuurwerken voltooid. Eind juni opende het nieuwe
sportstrand in Zeebrugge de deuren. Zeven
fraai uitgeruste sportterreinen en vijf outdoor
fitnesstoestellen kregen hun plaats voor het,
eveneens nieuwe, Badengebouw. In het sportstrand investeerden zowel de Stad als het havenbestuur 30.000 euro. De vernieuwing miste
zijn effect niet. Het aantal deelnemers aan de
strandanimatie verdrievoudigde prompt. In het
nieuwe Badengebouw werd een ruimte gecreëerd voor de strandreddingsdienst.
In het Bloso-centrum Brugge werd de tweede
fase van het masterplan afgerond. Een gloednieuwe sporthal met 2.500 zitjes, een bokszaal,
gevechtssportzaal, fitnessruimte, drie polyvalente sportzaaltjes en een klimmuur van 12 meter
hoog, openden de deuren. Diverse Brugse sportclubs vonden er onderdak. De Stad investeerde
50 %, met een maximum van 3,75 miljoen euro,
in de tweede fase. Rondom het domein legde
Bloso ook een Finse piste aan van 1,5 kilometer.
Verderop in Assebroek opende het nieuwe
wijkcentrum Daverlo de deuren. Een sportzaal
met eigentijds sportmateriaal en gloednieuwe
kleedkamers, voor zowel binnen- als buitensporters, werd in gebruik genomen.
In Sint-Andries liet de Stad een voetbalterrein
in kunstgras, en met veldverlichting, aanleggen
op de Koude Keuken. Sportpark de Watertoren
werd begiftigd met een tweede hockeyterrein in
kunstgras.
Aantal gebruikers in de sportaccommodaties
Zwembad “Jan Guilini”
gebruikers

aantal

scholen

19.985

kinderen -14 jaar
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3.998

volwassenen

42.896

groepen

23.215

totaal

90.094

aantal

bedrag

198

104.920 euro

bijzondere toelage sportverenigingen

32

17.080 euro

toelage uitbouw sportinfrastructuur

1

590 euro

61

90.000 euro

Soort toelage

Sporthallen
aantal
gebruikers

SPORTCENTRA

aantal uren
gebruik/
jaar

werkingstoelage sportverenigingen

sporthal Koude Keuken
(3 polyvalente velden)

118.485

8.344

impulssubsidie (verhogen kwaliteit van
de jeugdsportbegeleiders)

sporthal Daverlo + KA**
(2 polyvalente velden)

38.494

2.026

werkingstoelage
ontspanningsverenigingen

30

2.000 euro

sporthal KTA* (3 polyvalente
velden) spiegelzaal

73.880
10.660

3.694
533

bijzondere toelage
ontspanningsverenigingen

2

500 euro

sporthal Sint-Lodewijkscollege*
(5 polyvalente velden)

38.580

1.929

toelage jubilea sportverenigingen

3

750 euro

nominatieve toelage

1

1.250 euro

sporthal Tempelhof
(2 polyvalente velden)

69.069

5.005

sporthal De Landdijk
(2 polyvalente velden)

36.398

2.311

sporthal Koolkerke (1 turnzaal)

31.916

1.553

sportzalen Olympiapark
(1 turnzaal en 1 judozaal)

42.144

1.756

sportzaal Himpe***
(1 bokszaal)

11.775

785

sportzaal VTI*
(1 polyvalente zaal)

6.720

442

sportzaal Albert Plovier
(1 judozaal)

23.825

953

sportzaal De Polder
(1 polyvalente zaal)

23.604

1.547

525.550

30.878

totaal
*

VTI, KTA en Sint-Lodewijkscollege worden naschools verhuurd door
de Sportdienst.
** Vanaf 1 april 2011 werd de sporthal Daverlo gesloten voor de bouw
van een nieuw sportcomplex. De sporthal van het KA werd tijdelijk
naschools verhuurd tot aan de opening van de nieuwe sporthal
Daverlo op 16 september 2012.
*** Sportzaal Himpe werd definitief gesloten op 15 oktober 2012.

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

De Brugse sportprijzen 2012 werden op 20
maart 2013 uitgereikt in de Magdalenazaal. Volgende titels werden uitgereikt:
• trofee van sportverdienste: Raoul Lambert
• jeugdtrofee: Alessandro Van De Sande
• kampioenenhulde: 19 individuele Belgische
titels en 17 ploegentitels
• sportvrouw van het jaar: Elise Dauw (hockey)
• sportman van het jaar: Tim Maeyens
• sportploeg van het jaar: Koninklijke Hockey
Club Brugge.

Zeebadendienst
Dagen bewaking: van 30 juni tot 2 september
2012, telkens van 10.30 tot 18.30 uur

Openluchtinfrastructuur (1)
SPORTCENTRA

Trofeeën en huldigingen

max.
aantal
bezettings- bezetting
gebruikers
uren
(3 wedstr./
per week)
6.375
2.676

255
892

176
732

50.350

2.014

704

5.650

226

176

7.450

298

176

37.600

1.504

1.408

19.125

765

352

4.425

177

176

133.651

6.131

3.900

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

Toelagen voor sport- en
ontspanningsverenigingen
De toelagen voor de sport- en ontspanningsverenigingen werden als volgt verdeeld:

Personeel:
• vaste kern van 4 redders
• bijkomende redders (tussen 1/7 en 31/8)
Verzorging in de hulppost: het personeel van
de hulppost verzorgde 399 personen. Drie maal
werd beroep gedaan op de dienst 100.
Tussenkomst Zeebadendienst: er werden 9 tussenkomsten genoteerd, 4 maal voor een bader
in nood, 1 maal voor passagier plezierjacht in
nood en 4 maal voor kiters in nood. Tijdens het
seizoen 2012 waren er geen verdrinkingen.
Zeegesteldheid:
• 45 dagen kalme zee met voorbranding
• 18 dagen woelig of stormachtige zee
• 2 dagen storm
Weergesteldheid:
• 39 zonnige dagen
• 14 regendagen
• 9 bewolkte dagen
• 3 dagen met onweer
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Jeugddienst
Inleiding - decretale
verplichtingen

nementen, jeugdprojecten en jeugdmuziekfestivals te ondersteunen.

De Vlaamse overheid verleent subsidies aan
gemeentebesturen die een jeugdbeleidsplan
opmaken en uitvoeren. In 2012 volgde de Jeugddienst het beleid verder op dat uitgestippeld
werd in het jeugdbeleidsplan 2011-2013.

Het gelegenheidsbudget van 7.500 euro werd in
2012 toegekend aan vzw Straatrijk voor de organisatie van een internationaal kampioenschap
breakdance (Bboyranking) op 27 oktober 2012 in
de fuif- en concertzaal van het entrepotgebouw.

Kom aan zet met het Brugse
jeugdloket!
Heel wat kinderen, jongeren, jeugdwerk en ouders deden in 2012 een beroep op de Jeugddienst. Vele ouders vinden de weg om jeugdAXI-bonnen aan te schaffen en om hun kids in te
schrijven voor het vrijetijdsaanbod.
Daarnaast hielp de Jeugddienst ook heel wat
jongeren en verenigingen op weg met hun ideeën
om een fuif, project of evenement te organiseren.

Jeugdwerkondersteuning
Financieel overzicht 2012

De Jeugddienst geeft jeugdwerkinitiatieven een financieel duwtje in de rug in de vorm van werkingsmiddelen.
Financiële ondersteuning
werkingstoelagen aan jeugdverenigingen
(via reglement)
werkingstoelagen diverse
jeugdwerkinitiatieven

bedrag
103.549

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

78.150

werkingstoelage jeugdvakantiekampen

59.131

werkingstoelage verenigingen voor
vakantiespeelpleinwerking
werkingstoelagen aan jeugdverenigingen
(forfaitair of overeenkomst)

bedrag

forfaitaire werkingstoelage Jeugdraad

2.110

forfaitaire werkingstoelagen aan
jeugdwerk (geen reglement)

8.890

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

5.000
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Bruggelingen konden ook een boekje aankopen
met 10 % korting. Dit om stigmatisering van het
gebruik van AXI-bonnen te vermijden. Met de
jeugd-AXI-bon kan uitsluitend betaald worden
voor activiteiten georganiseerd door een gemeentelijk, een provinciaal of een landelijk erkend
jeugdwerkinitiatief.
Om tal van redenen besliste het college van burgemeester en schepenen op 7 september 2012
om de verkoop van de axi-bonnen stop te zetten.
Ter vervanging kan de Brugse jeugd tussen 3 en
18 jaar nu jaarlijks aanspraak maken op een axibon ter waarde van 10 euro. Dit concept trad in
voege op 1 oktober 2012.
Uitleendienst
De Jeugddienst beschikt over een eigen uitleendienst waar jeugdverenigingen heel wat materieel
(quasi) gratis kunnen ontlenen. In 2012 werd 140
keer een beroep gedaan op deze uitleendienst.
Traditiegetrouw ontlenen heel wat jeugdverenigingen tijdens de zomermaanden er kampmateriaal.

133.040

Daarnaast biedt de Jeugddienst ook financiële
ondersteuning bij het organiseren van extra evenementen voor de jeugd. In 2012 werd 43.612,52
euro vrijgemaakt om zowel fuiven, culturele eve-
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Jeugd-AXI-bonnen
Brugse kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar
met het OMNIO-statuut, een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en/of de OCMWparticipatiekaart kunnen gratis jeugd-axi-bonnen
( t.w.v. 50 euro 1ste kind of 75 euro vanaf tweede
kind) ontvangen om deel te nemen aan het jeugdwerk.

Animatie
Spelen neemt een belangrijke plaats in bij de ontwikkeling en stimulering van kinderen en jongeren.
Dit is een pijler waar de Jeugddienst heel wat aandacht blijft aan besteden. In 2012 viel er heel wat
te beleven voor onze Brugse kinderen en jongeren.
Buitenspeeldag
Ook in 2012 zette de Jeugddienst, in samenwerking met de Sportdienst, de Brugse jeugd aan om
buiten te spelen op de nationale Buitenspeeldag

van 28 maart 2012. Het was de eerste keer dat het
Minnewaterpark als locatie werd uitgekozen. Op
deze zonnige namiddag kwamen ongeveer 1200
kinderen tussen 3 en 12 jaar spelen en sporten.
Roefelland
Op 14 april 2012 was het tijd om een dagje te roefelen. Kinderen van 6 tot 12 jaar kregen de kans om
hun droomberoep uit te oefenen. De kids konden
kiezen uit 27 workshops en 101 sessies. Zo’n 660
enthousiastelingen schreven zich in voor één van
hun favoriete workshops.
Grabbelpas / Swap
Tijdens de zomervakantie van 2012 organiseerde
de Jeugddienst een gevarieerd aanbod van workshops, sport, spelletjes en daguitstappen voor
kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar. Onder begeleiding van een enthousiast team van erkende
animatoren genoten 755 unieke kids van een uitdagende en goed gevulde zomervakantie.
Dag van de jeugdbeweging
De dag van de jeugdbeweging is de dag bij uitstek
waarop de Jeugddienst de leiding van alle Brugse
jeugdbewegingen in de bloemetjes zet. In 2012
werd een ontbijt en jeugdwerkbattle georganiseerd
op ’t Zand voor de dag van de jeugdbeweging. Er
waren zo’n 1500 jongeren in jeugdbewegingsuniform aanwezig.
Tentation
Op 30 augustus 2012 vond de eerste editie van Tentation plaats. Dit evenement werd georganiseerd
met 6 omliggende jeugddiensten (Damme, Oostkamp, Beernem, Zuienkerke, Blankenberge en
Jabbeke). Er waren ongeveer 200 tieners tussen 12
en 16 jaar aanwezig.

Jeugdwerkinfrastructuur
De prioriteiten
Jeugdwerkinfrastructuur, in het bijzonder brandveiligheid, energiezuinigheid en verkeersveiligheid,
is de prioriteit binnen het luik jeugdwerkbeleid van
het jeugdbeleidsplan 2011-2013.
Energiezuinigheid
In 2012 werden in samenwerking met het OCMW
energie-audits uitgevoerd in de volgende jeugdlokalen:
• Assebroek: A. De Rooverestraat, Paalbos, P.M.
Christinalaan

• Centrum: Jakobinessenstraat, Peterseliestraat
• Lissewege: Stationsstraat, Scharphoutstraat
• Sint-Andries: Legeweg (Prangeweide), SintJansdreef, Zandstraat
• Sint-Jozef: Landjuwelenstraat
• Sint-Kruis: Blauwkasteelweg, Dekenstraat, Engelendalelaan
• Sint-Michiels: Sint-Arnolduslaan
• Zeebrugge: Ploegstraat.
Daarnaast startte de Jeugddienst in oktober 2012
de actie ‘mo gow, e vulle frigow…’, een actie voor
jeugdbewegingen om te werken rond energiezuinigheid in hun jeugdlokalen.
Bouwen, verbouwen, huren
De Jeugddienst is ervan overtuigd dat iedere vereniging zijn eigen ‘thuis’ kan creëren om de vele
Brugse kinderen en jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding aan te bieden. Hieronder vindt u een
kort overzicht van de toegekende subsidies op het
gebied van bouwen, verbouwen en huren van een
jeugdlokaal.
Het bouwen
De bouwsubsidie werd in 2012 toegekend aan
scouts Karel de Goede. Deze jeugdbeweging wil
het bouwproject graag realiseren maar is erg op
de hoede om de reguliere werking niet in gevaar te
brengen op financieel vlak. Aan het ontwerp worden nog de laatste zaken afgetoetst en vermoedelijk kan in 2013 een bouwvergunning aangevraagd
worden. Van zodra de bouwvergunning afgeleverd
wordt, kunnen de scouts aanspraak maken op een
eerste schijf als voorschot op de investeringssubsidie.
Het verbouwen
De subsidie voor het verbouwen en huren van
jeugdlokalen bedroeg in 2012 29.874 euro, waarvan 5.469,29 euro in functie van brandveiligheidsen isolatiewerken.
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Het huren
14 verenigingen vroegen een tussenkomst voor
de huur van hun jeugdlokaal. In totaal bedroeg de
subsidie van Stad Brugge 9034,97 euro.

Communicatie en Informatie
De Jeugddienst wil zich blijven inzetten om informatie op maat te verspreiden aan kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen. Hieronder een
overzicht van enkele acties die de Jeugddienst
ondernam om informatie over te brengen naar
hun doelgroepen.
Jongeren betrekken bij de Jeugddienst
De Jeugddienst organiseerde in de lente van
2012 de ‘spring tour’, waarbij ze naar 4 jongerenlocaties trok om het aanbod van de dienst
voor te stellen. De topper was de free fall die
één middag op ’t Zand werd geplaatst. Jongeren konden er vanaf een 4 meter hoge stelling
springen op een valkussen.

Creatieve inspraak: kinderen
geven aan hoe ze het terrein bij
buurthuis De Wissel graag zouden
ingevuld zien.

Kick Off
De Kick Off stond in het teken van energiezuinigheid. De jaaractie ‘mo gow, e vulle frigow’ werd
er gelanceerd’. De Jeugddienst bereikte die
voormiddag een 50-tal verenigingen.

Exit-12 / Bruggespraak:
in elke editie van Exit-12 en Bruggespraak heeft
de Jeugddienst een eigen rubriek.

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.
De Jeugddienst doet het algemeen secretariaat
van de Jeugdraad.

Jeugdruimte
Ook op het gebied van jeugdruimte zat de
Jeugddienst niet stil in 2012. 2012 was het jaar
waarin de Jeugddienst, samen met de Preventiedienst voor het eerst ging chillen in het Albertpark. Verder bleef de dienst zich inzetten
om de kwaliteit van de Brugse speelruimte te
waarborgen en in kaart te brengen.
De Speelstraat en speelstraat voor 1 dag
In 2012 telde Brugge 5 speelstraten en 37
speelstraten voor 1 dag.
Speelruimte
Ook 2012 was een druk jaar op het gebied van
inspraak bij speelruimte. Zo vonden er 12 inspraaksessies en 2 terugkoppelingen plaats
waarbij de wensen van de buurt in kaart werden
gebracht.
Enkele pleinen waarbij inspraak op het programma stond, waren sportpark Daverlo, Blauwe
Poort (Duivekete) en Park Ten Poele. Er werd ook
inspraak gehouden bij skaters zowel voor de heraanleg van de site aan het Entrepot als aan het
sportpark Daverlo.
Peters en meters
Verder stonden de peters en meters opnieuw
in voor een positieve sfeer op de speelpleintjes.
Deze gemotiveerde vrijwilligers waren het afgelopen jaar op vijf Brugse speelpleinen actief.
Best Of The West
Brugge telt heel wat jonge, talentvolle skaters
en de Jeugddienst wil ook aan hen een aangepaste vrijetijdsbesteding aanbieden. Zo organiseerde de Jeugddienst in 2012, in samenwer-
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king met 3 andere gemeenten, de skatecontest
Best Of The West.
Van 15 tot 17 februari kregen de skaters de kans
om hun tricks te tonen op het tijdelijke indoorskateparcours dat werd aangelegd in de Beurshal. De finale vond plaats in ‘The Zumiez’ in Wevelgem op 3 april 2011.
Autoloze zondag - parkT
In het kader van autoloze zondag organiseerde
de Jeugddienst op ’t Zand volgende activiteiten:
• Mini-ramp voor skaters: een 100-tal skaters
leefden zich die dag uit op deze unieke skatelocatie
• B-boy contest: aan deze contest (combinatie
van urban, breakdance en streetstyle) namen
een 15-tal jongeren deel. Een 200-tal kijklustige omstaanders genoot zichtbaar mee.
Fuiven
De Jeugddienst investeert met middelen van
het stedenbeleid ook in lokale fuifruimte. Zo
kon fuifzaal De Kelk officieel geopend worden
op 21 september 2012 en werd beslist om de
kleine fuifzaal in Thope te renoveren. Ook werd
de nieuwe fuifzaal in het Daverlocomplex op
14 september officieel geopend met een daverend optreden van onder andere Vienna (Brugse
band).

Nieuwe fuifzaal Daverlo

Het Entrepot in 2012
Vele ideeën en plannen waarop Het Entrepot de
voorbije jaren broedde, werden in 2012 geconcretiseerd. Kenmerkend voor de werking en de
groei van Het Entrepot was de definitieve opstart
van het Europese project en de toenadering tot
Villa Bota. Na een aantal jaren van intensieve
verbouwingen kon er weer gefocust worden op
de inhoudelijke werking. Er werd bewust gekozen om meer en kleinere producties te maken,
om op die manier meer jonge makers een kans
te geven. Er werd ook buiten de grenzen gekeken om vers, jong bloed naar Het Entrepot te
halen. Naast de grotere evenementen, zoals het
zomerfestival Vama Veche, het dans- en performancefestival D-spot en een theaterproductie

Marieke Dermul in I Wanna Be Loved,
een productie van het Entrepot
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Qua feesten en fuiven werd er het afgelopen jaar
flink geïnvesteerd in de infrastructuur. De nieuwe fuifzaal Factor Club ging in februari definitief
open voor verhuur en na een kalme opstart tijdens het eerste deel van het jaar, nam de verhuur in het najaar een hoge vlucht. De fuifzaal,
die plaats biedt aan 180 personen, kan voorlopig slechts eenmaal per week gehuurd worden,
een maatregel die werd ingevoerd om tegemoet
te komen aan de omwonende buurtbewoners.
In Factor werd de slechte akoestiek aangepakt
door de installatie van zelfgebouwde akoestische panelen aan de plafonds en de installatie
van een nieuw meet- en registratiesysteem.
Op inhoudelijk vlak was het een zeer vruchtbaar jaar voor Het Entrepot. Niet alleen kwam
er veel nieuw talent over de vloer, Het Entrepot
trok ook veel de provincie in. De vrijgekomen
Europese middelen werden niet alleen besteed
aan de video-opstart, maar werden ook aangewend om een volwaardige mobiele studio aan
te schaffen. Op deze manier werd het mobiele
lab, de Kubrix, professioneel uitgerust en waren Het Entrepot en Villa Bota vooral tijdens de
zomermaanden op verschillende West-Vlaamse
festivals en evenementen aanwezig.

rond Marieke Dermul, vonden er drie edities van
het beeldende kunstenproject THE WALL en zes
multidisciplinaire edities van TANK plaats, een
nieuw record.
Het Europese project Villa Crossmedia dat begin
2011 binnengehaald werd en dat focust op nieuwe media, digital storytelling en mediawijsheid,
ging definitief van start in 2012 met de komst
van twee nieuwe collega’s. De werking kreeg er
op die manier een nieuwe, volwaardige tak bij:
een videowerking. Videomateriaal werd aangekocht en de krijtlijnen werden uitgestippeld.
De nieuwe videomedewerker zorgt er enerzijds
voor dat alle eigen Entrepot-producties gedocumenteerd worden en begeleidt anderzijds de
jonge videofanaten in de Villa Bota Video Crew.
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De mobiele studio Kubrix tijdens het Cactusfestival

Jonge makers en kunstenaars startten met nieuwe projecten en vroegen ondersteuning aan Het
Entrepot. Repetitieruimte werd ter beschikking
gesteld, een nieuwe dansproductie werd op poten
gezet, een schilder vroeg hulp bij het schrijven van
een subsidiedossiers, een eindwerk werd in de
publieke ruimte voorgesteld, samenwerkingsverbanden met nieuwe partners kwamen tot stand.
Ook in de toekomst wil Het Entrepot zich zo nog
sterker profileren als aantrekkelijke feestplek én
als een open huis voor experiment en creatie.

Hoofdstuk 8

Leefmilieu

Leefmilieu
Het voorbije jaar bracht geen spectaculaire
nieuwigheden of revoluties op het vlak van
milieubeleid of afvalbeheer. Vier laadstations voor elektrische fietsen en auto’s kregen een plekje. Er was een lichte daling van
het aantal meldingen en klachten, bestemd
voor de dienst Leefmilieu en uiteraard een
hoger aantal Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) aangezien 2012 hiervoor
het eerste volledige jaar was. De beurs Eco
Today was aan haar 2de editie toe en het
aantal ondergrondse glascontainers groeide aan.

Milieubeleid in de stad
In de loop van 2012 werd een nieuwe zwerfvuilcampagne ‘Ik hou niet van afval’ opgestart, in
samenwerking met alle stadsdiensten, met de
gemeenschapswachten en met de politie. Dit
resulteerde in een zwerfvuilactieplan dat steunde op 3 pijlers: voorkomen, aanpakken en bestraffen. De campagne bracht de problematiek
van zwerfvuil in de binnenstad en in de deelgemeenten terug onder de aandacht via het aanplakken en het verspreiden van diverse affiches.
Een fotowedstrijd met als thema ‘Hier zijn nog
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mooie zwerfvuil-arme plaatsen en dat willen we
zo houden!’ zette deze campagne nog extra in
de kijker.
Eind 2010 al besliste het schepencollege in te
stappen in het project voor het collectief plaatsen van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA) in kwetsbare niet-gerioleerde gebieden. De plaatsing gebeurt door TMVW, de
drinkwatermaatschappij. In 2012 werd een infosessie georganiseerd voor de zone Dudzele
en Koolkerke en werden in totaal 17 collectieve
IBA’s geplaatst.
Het energieproject EVA wil in samenwerking
met Telenet, Eandis en Blue Corner een proeftuin aanleggen voor elektrische voertuigen. In
dit kader kocht de stad twee elektrische voertuigen en werden er 4 laadpalen geplaatst. Drie
daarvan zijn geschikt voor het opladen van auto’s én fietsen, met name die aan de Beurshal
(Zwijnstraat), aan het Astridpark (ingang parking Pandreitje) en in Zeebrugge (Adriaan de
Gerlachestraat). Aan de paal op de Markt (Gouvernementsgebouw) kunnen alleen fietsen opgeladen worden.

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

Vlaremvergunningen
bouwvergunningen

tevens een adviserende rol in dossiers met milieu-, veiligheids- en gezondheidsraakvlakken.

advies aan andere instanties
of stadsdiensten

beslissing
door college

beroepen

38 adviezen klasse 1
11 adviezen klasse 2
2 informatievergaderingen

51 vergunningen
185 aktenames
1 informatievergadering

0 beroepen klasse 2
2 beroepen klasse 1

548 adviezen

bodemsaneringsprojecten

1 advies

overdracht bij verkoop gebouwen/gronden

2.147 adviezen

opslag springstoffen

1 vergunning

vrijstelling heffing lozen afvalwater

3 attesten

ioniserende straling

0

gasvervoervergunning

0

kansspelen

11 attesten

afwijking geluidsnormen

33 afwijkingen

openbare manifestaties

413 adviezen

hygiëneattesten

54 attesten

Handhaving
Via het stedelijk Meldpunt bereikten 170 ‘aangiften’ de dienst Leefmilieu, al voor de vierde
opeenvolgende keer een daling (180 en 2011).
Het grootste deel waren klachten over luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Vooral de
groencomposteringsinstallatie en de buren
(verbranden van behandeld hout, nat hout of
afval) waren de bronnen van overlast qua luchtverontreiniging. ‘Diezelfde’ buren (hun huisdieren) en de horeca (muziek) waren dan weer de
belangrijkste veroorzakers van geluidsoverlast.
Behalve deze specifieke milieumeldingen kwamen er nog 179 klachten binnen over dierenplagen zoals ratten en muizen (124) en zwerfkatten
(45).
Bodem 5%
Fauna en f lora 6%

Water 15%

Geluid 38%

Lucht 29%

Licht 1%

In uitvoering van het milieuhandhavingsdecreet
gebeuren controles preventief (administratieve
opvolging van milieudossiers, preventieve metingen of analyses uitgevoerd door stadslabo, …)
of in het kader van de toezichtsfunctie (optreden
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wegens klachten, controle klasse 2 en 3 bedrijven, ontbreken milieuvergunning, …). In 2012
was dat concreet het aanschrijven wegens vervallen vergunning (119), controle op de milieuvergunning (45) en brieven aan bouwaanvragers
in het kader van de meldings- of milieuvergunningsplicht (64). Het stadslabo voerde 158 geluidsmetingen uit, hoofdzakelijk in horecazaken. 35 processen-verbaal gingen de deur uit,
waarvan 20 voor café ‘s.
Sinds 2011 past Brugge de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete) toe voor
overtredingen qua afval en openbare netheid. In
2012 waren dat er voor sluikstort en/of zwerfvuil
216, voor hondenpoep 1, voor wildplassen 191
en voor sluikstoken 3.

Wie niet horen wil …

Te veel papierafval
in het mandje?!

Stadslabo
Het stadslabo voert analyses uit voor geluid,
water en lucht en is daarvoor officieel erkend.
Op 11 december werd het geaccrediteerd door
BELAC voor de bepaling van Chloride in grond-

water, afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater. Dit kadert in de verdere erkenning als
deskundige in de discipline water. Voor de fijnstof-meetcampagne werden 2 nieuwe meettoestellen aangekocht. Een extra fijnstofmeter voor
de uitbreiding van het vast meetnet. De nieuwe
meetfiets moet probleemzones opsporen dankzij de visualisatie op GIS-kaart.
Er werden 5.851 analyses uitgevoerd in het kader van het opvolgen van de water- en luchtkwaliteit. Wat waterkwaliteit betreft waren dat
controles van: leidingwater, regenwater en putwater (17), oppervlaktewater (276), zwembaden
(107) en afvalwater (31). Luchtkwaliteit werd als
volgt nagegaan: neerslagkruiken (41 metingen)
voor controle van de stofuitval rond probleembedrijven zoals Top-mix en TOMAR en bij de
bodemsanering van Carcoke. Er waren ook 354
metingen om de fluoride-immissie van Pemco
op te volgen.
Uit de metingen van fijn stof in zones met intensief verkeer bleek onder andere dat in de
buurt van de expresweg (N31) in Lissewege, in
de Noordzandstraat en in de Bevrijdingslaan de
dagnorm niet meer dan 35 keer per jaar overschreden werd en de luchtkwaliteit dus voldoet
aan de EU richtlijn terzake. Op 4 plaatsen werden uitvoerige metingen uitgevoerd van elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningsleidingen. Tenslotte waren er ook een
100-tal stralingsmetingen in de buurt van 21
gsm-masten, voor de normering van vast en
tijdelijk opgestelde zendantennes (elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz). Op 1
locatie was er een overschrijding van de norm.
Duurzaamheid
Stad Brugge nam deel aan de dikketruiendag
en de goedevisdag. Op dikketruiendag kregen
de stadsmedewerkers tijdens de lunchpauze
een infosessie ‘Waarom eens vegetarisch eten
goed is voor het milieu!’ (EVA vzw) en vegetarische hapjes. De dienst Leefmilieu organiseerde
op 6 juli een vegetarische barbecue naar aanleiding van de veggie BBQ dag van EVA vzw en
een veggie potluck op 7 december voor de actie
‘Kook het voort’. “Kan het niet met wat minder”
was de slagzin van de interne sensibiliseringscampagne tijdens de week van de afvalvermindering (17 tot 25 november). Elke dag kregen de
medewerkers per e-mail een tip om papier te
besparen en was er een ludieke actie waarbij
fluopotloden werden uitgedeeld.
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Volgende milieucampagnes verdienen ook de
aandacht. Tijdens de 10de editie van de maand
van de netheid ruimden 231 volwassenen, 1.996
kinderen en 8 buurtcomités en verenigingen hun
buurt op. De dienst Leefmilieu stelde materiaal
ter beschikking en haalde het zwerfvuil gratis
op. Nieuw was de samenwerking met Brugge
Plus vzw. In het kader van het ‘Vel tegen Vel’
project gingen de leerlingen van het Sint-Jozefinstituut creatief aan de slag met het thema
afval. Het resultaat van dit project: twee milieufilms en een tentoonstelling met eigen eco-designproducten gemaakt uit afval. Stad Brugge
doofde de monumentenverlichting tijdens Earth
Hour (31 maart) en op de Nacht van de Duisternis (20 oktober). Op 31 maart organiseerde het
WWF samen met de stad een evenement op de
Grote Markt in Brugge. Vier fietsen die groene
energie produceren, werden op een podium geplaatst. Vier teams van vier wielrenners namen
deel aan een wedstrijd om het meeste groene
energie te produceren. De avond werd afgesloten met een gratis concert van Das Pop.
De beurs Eco Today opende in september voor
de 2de keer zijn deuren. Een publiekstrekker
was de grote kringlooptuin die werd aangelegd
met de hulp van de Brugse compostmeesters,
de stedelijke Groendienst en de Koninklijke
Angora kleinveeclub. De beurs startte met de
bijeenkomst van een open milieuraad rond het
thema gezond wonen. Er waren diverse work-

shops over gezonde voeding, hoe je woning
isoleren, energie besparen, kringlooptuinieren
enzovoort. Een gratis elektrische shuttledienst
bracht de bezoekers heen en terug van het station naar de Beurshal.
In Brugge namen 49 gezinnen deel aan de Energiejacht. Zij bespaarden op die manier 17,21 %
op hun energiefactuur. Tenslotte ondersteunde
de dienst Leefmilieu ook het project ‘Omarm de
aarde’ van basisschool De Spijcker. Zij werkte
een volledig schooljaar rond het thema klimaat
met als doel zoveel mogelijk scholen aan te
zetten om de strijd tegen de opwarming van de
aarde in hun werking op te nemen. De actiedag
op 27 april bracht 4.000 leerlingen uit diverse
Brugse scholen samen op de Markt om gezamenlijk een noodkreet uit te roepen.
Gezondheid
De dienst Leefmilieu ontving 12 nieuwe meldingen over de onhygiënische toestand van een
woning. Om de openbare gezondheid en/of veiligheid te vrijwaren was in 7 gevallen verdere
opvolging nodig. In totaal werden er 50 bezoeken afgelegd. De dienst leefmilieu controleerde
ook van 1.626 kinderen of het attest over hun
polio-inenting binnen de gestelde periode was
ingediend. Na een schriftelijke aanmaning bleven uiteindelijk nog 5,9 % gezinnen in gebreke.
Hun adressen werden overgemaakt aan de gezondheidsinspecteur
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Stadsreiniging
Glascontainers en containerparken
Aan de voorzijde van het Koningin Astridpark
werden 3 bovengrondse glascontainers vervangen door ondergrondse exemplaren. Die zijn
minder lawaaierig en visueel aantrekkelijker.
Dit brengt het aantal dergelijke containers in
Brugge momenteel op zeven stuks. Dat aantal
zal in de toekomst zeker nog toenemen.
Net als in 2011 steeg het aantal bezoekers van
de containerparken met meer dan 8 % en bereikte de kaap van 200.000 bezoekers net niet
(198.155). Het park in Sint-Michiels blijft duidelijk het drukst bezochte park met bijna 109.000
bezoekers. Ook op de 2 andere containerparken
(Sint-Pieters en Zeebrugge) was er een stijging
merkbaar.
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Inzamelresultaten voor de huishoudelijke
afvalstoffen
In tegenstelling tot vorig jaar, daalde de totaal
ingezamelde hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Elke Bruggeling produceerde ruim 3 kg
minder afval dan in 2011! Verhoudingsgewijs
werden minder stortproducten aangevoerd op
de containerparken (-4,8 %) én werden minder
afvalstoffen voor recyclage aangeboden (-1,5
%). De hoeveelheid afval die werd verbrand
steeg dan wel weer met 0,8 %.

Hoofdstuk 9

Politie, Mobiliteit, Preventie,
Vergunningen, Brandweer

Lokale Politie
NIEUW POLITIEHUIS

Het Politiehuis Brugge
in aanbouw

Het jaar 2012 stond in het teken van de verdere
afwerking van het Politiehuis aan de Lodewijk
Coiseaukaai 3, het nieuwe hoofdkwartier van de
Brugse politie. Het bouwen van het Politiehuis was
een uitgelezen kans om nieuwe leef- en werkafspraken te maken onder de medewerkers en om
de politiedienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Vooral het onthaal en de zorg
voor arrestanten kreeg veel aandacht. Een achttal
werkgroepen hebben zich in de loop van het jaar
gebogen over analyses van bedrijfsprocessen en
hebben verbeterpunten aangereikt. Het werken
met projectgroepen verhoogde de betrokkenheid
van de personeelsleden.

ren die voordien al interesse toonden in politiewerk
en een loopbaan bij de politie ambiëren kwamen
hierop af. De geïnteresseerden zijn mensen die willen deelnemen aan de selectieproeven en/of die al
contact namen met beroepenvoorlichters of opleiding volgden in de West-Vlaamse Politieschool. Met
91 aanwezigen was het infomoment een succes
dat zeker voor herhaling vatbaar is. Geleidelijk aan
wordt zo het personeelstekort weggewerkt.

Infomoment voor kandidaat-politiemensen

zonaal veiligheidsplan

VOETBAL: GASTHEERSCHAP
Bij een drietal thuiswedstrijden van Club Brugge in
het kader van de Europaleague werd een nieuwe,
concrete invulling gegeven aan het “gastheerschap” bij de handhaving van de openbare orde.
Telkens werd op de Markt een onthaal met aangepaste faciliteiten en toezicht voorzien voor de
bezoekende Engelse en Duitse supporters. Deze
aanpak werd door de supporters fel gesmaakt.

OPVULLEN VAN PERSONEELSTEKORTEN
Midden maart organiseerde de politiezone een “infomoment” met als doel de Brugse politiewerking
in de schijnwerpers te zetten en op die manier kandidaat-politiemensen aan te trekken. Vooral jonge110
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In 2012 is gestart met de eindevaluatie van het
Zonaal Veiligheidsplan 2009–2012. Deze eindevaluatie zou meteen de input worden van een nieuw
op te stellen Zonaal Veiligheidsplan voor een volgende cyclus van 4 jaar. Tijdens het werkjaar werd
snel duidelijk dat de voorziene beleidsplanning
met een jaar zou verdaagd worden. Een logische
keuze die het mogelijk maakt om beter af te stemmen met de beleidsvisie van het nieuwe stadsbestuur. De zonale veiligheidsraad kwam bijeen in
het voorjaar. De vergadering van het najaar werd
als gevolg van het uitstel van de planning afgelast.
Ondertussen zijn de 5 prioriteiten voor de politie
verder opgevolgd door de diverse werkgroepen.
Gauw- en fietsdiefstallen
De werkgroepen fietsdiefstal en gauwdiefstal blijven
onder de coördinatie van de stedelijke preventiedienst. De geïnstitutionaliseerde samenwerking met
publieke en private partners is een meerwaarde.
De herinrichting van het station en de sociale controle door o.a. de aanwezigheid van het Fietspunt
had een duidelijke impact op het aantal fietsdiefstallen in Brugge. Het aantal geregistreerde feiten
op jaarbasis daalde verder in 2012. De stationsomgeving blijft nog steeds de hotspot, maar ook bij de
fietsstallingen in de uitgangsbuurten komen fietsdiefstallen meer voor. Je fiets laten merken en een
degelijk sluitgedrag is de boodschap en deze kaart
wordt volop getrokken.

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

fietsdiefstal

Barometer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1184

1107

1099

1163

1479

1524

1459

1382

1405

1183

1059

Minder positief is de evolutie van het aantal gauwdiefstallen in de stad. Tijdens de piekmomenten waarbij
veel volk in het stadscentrum aanwezig is, is ook de opsporingsdienst bijzonder actief. Regelmatig worden er
daders van gauwdiefstal opgepakt. Potentiële slachtoffers worden aangespoord om aandachtig te zijn voor
hun waardevolle voorwerpen. Desondanks blijft het aantal diefstallen toenemen. Het fenomeen vraagt een
bovenzonale aanpak, want niet alleen in Brugge neemt het aantal gauwdiefstallen toe.
Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

zakkenrollerij

Barometer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

725

629

580

782

725

994

755

872

863

1032

1142

Verkeersveiligheid
Een derde prioriteit is het verhogen van de verkeersveiligheid. De nadruk ligt vooral op overdreven snelheid en het rijden onder invloed van alcohol en drugs. Door meer controles uit te voeren op strategische
plaatsen wil de politie het gedrag van de bestuurder in het verkeer beïnvloeden.
databank met metingen - politie Brugge
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

aantal uren bemande camera

307

414

435

634

706

975

925

849

874

875

aantal uren onbemande camera

5318

9619

23517

27310

39731

36209

35497

39972

30327

20214

aantal uren
waarschuwingsborden

154

222

852

1933

5293

7679

6006

11046

11347

10932

De bemande camera werd 875 uren ingezet, evenveel als vorig jaar. Er zijn tijdens die uren 211.721 voertuigen gecontroleerd. Ongeveer 3,6 % van de bestuurders reed minstens 10 kilometer sneller dan toegelaten
is. Dat is 0,6 % meer dan in 2011. Met de onbemande camera’s werden 6.171.261 wagens gecontroleerd.
Bij deze controles reed 0,18 % bestuurders te snel. De cijfers in de tabel hieronder tonen aan dat ook de
preventieve waarschuwingsborden veel gebruikt worden, zij het wel wat minder dan vorig jaar. Verklaring
hiervoor is de veroudering van het materiaal, waardoor regelmatig technische mankementen optreden.
Om de problematiek van het rijden onder invloed beheersbaar te maken, is met het Zonaal Veiligheidsplan
de wens geuit om ook hier de pakkans te verhogen. Federaal bestaan er niet bindende normen over het
minimum aantal uit te voeren ademtesten in de zone. Deze norm ging van 4973 in 2011 naar 8023 in 2012.
Nog steeds wordt iedere bestuurder die betrokken is bij een verkeersongeval onderworpen aan een alcoholtest. Het aantal afgenomen ademtesten steeg in 2011 tot 8298 door bijkomende toezichten, o.a. door de
motorrijders. Dit hoge aantal is niet geëvenaard in 2012. Met 6585 ademtesten werd de nieuwe norm (8023
ademtesten, wat toch vrij hoog is voor de Brugse politiezone) niet gehaald.
databank met metingen - politie Brugge

aantal afgenomen ademtests
aantal afgenomen drugtests

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1940

2144

3450

4990

6057

8298

6585

127

343

516

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 bij het al dan niet onderwerpen
van een bestuurder aan een blaastest. Een positieve evolutie werd geregistreerd bij de verkeersongevallen.
In 2005 was er bij 32 % van de ongevallen alcohol in het spel. Dit percentage is geleidelijk aan gedaald tot
8 % in 2012.
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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 drugcontrole moet uitgevoerd worden. In 2012 zijn 516 bestuurders onderworpen aan een drugtest. Van die
bestuurders testten 6,3 % positief.
Overlast in uitgangsbuurten
Met de prioriteit overlast in uitgangsbuurten wordt
door een mix van maatregelen gezocht naar ondersteuning voor een aangenaam klimaat in het
uitgangsleven. Deze bestaat o.a. uit extra politioneel toezicht, overleg met de horeca en met organisatoren van evenementen, camerabewaking,
een strenge aanpak van geweldenaars, het voorzien van de nodige 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.
In het voorjaar van 2012 werd ook een alcoholconsumptieverbod op sommige plaatsen tijdens de
weekendnachten ingevoerd. De toepassing ervan
is ondertussen opgeschort.

Speekseltest drugscontrole
ISLP

overlast (selectie van feiten bij nacht:
tussen 19h00 en 7h00)
vechtpartijen (opzettelijke slagen en
verwondingen buiten familie)
vaststellingen wildplassen

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

267

299

303

332

326

273

309

281

140

100

107

85

100

71

131

131

828

889

863

847

827

828

842

806

opzettelijke beschadigingen

55

71

59

50

78

51

44

46

vaststellingen nachtlawaai

368

435

440

456

486

428

550

490

vaststellingen openbare dronkenschap

79

87

119

119

112

125

172

99

vaststellingen verdovende middelen

154

222

852

1933

5293

7679

6006

11046

Het is noodzakelijk om te blijven zoeken naar
maatregelen die een reactie zijn op nieuwe situaties of vormen van overlast. De tabel met de evolutie van de overlastfenomenen hieronder toont dat
de inspanningen renderen.
Woninginbraken
Als laatste prioriteit zijn woninginbraken geselecteerd en opgenomen in het Zonaal Veiligheidsplan.
Lange tijd leek het fenomeen onder controle met
een permanente daling van 2003 tot en met 2008.
Nu liggen de kaarten anders, want sinds 2009 is
er opnieuw een toename van het aantal feiten. In
2012 werden 416 inbraken en pogingen tot inbraak
geregistreerd. De politionele en preventieve aan-

pak bestaat uit een goede opname van de sporen,
het aanbieden van technopreventief advies, verhoogde toezichtsacties, doorgedreven onderzoek,
slachtofferbejegening, enz.
In 2012 is aangestuurd op betere afspraken met het
labo van de federale politie. Samenwerkingsvormen met naburige zones verhogen de slagkracht
bij controleacties. In vergelijking met andere steden
wordt Brugge nog behoorlijk gespaard. Anderzijds
is het subjectief onveiligheidsgevoel hoog. De bewoners sturen aan op het oprichten van Buurtinformatienetwerken (BIN’s). Mogelijke initiatieven
worden momenteel bestudeerd en voorbereid.

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)
woninginbraken
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Barometer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

415

417

407

392

390

352

256

329

361

326

416

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 2 grootste oorzaken zijn
van verkeersongevallen.
De lokale politie beschikt over 2 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.
Op preventief gebied wordt verder ingezet. Ieder
politiedistrict plaatst op regelmatige basis het
snelheidsindicatiebord. Dit bord geeft de gevoerde snelheden weer van de passerende voertuigen en registreert die 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 het
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
ons politiebeleid. Ook in 2012 werden door alle
politiedistricten van de zone Brugge op regelmatige basis alcoholcontroles uitgevoerd. 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 worden 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 ondermeer 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, ook op de gewestwegen
rond de scholen.
De uitvoering van de schoolvervoerplannen, die
in 2003 zijn opgestart, kreeg hun 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 ook
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
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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
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.

Een gemachtigd
opzichter in actie

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 gaan door 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 inzake
verkeerspreventie.
Na het volgen van de verkeersklas moeten de
jongeren een klein “examen” afleggen. Uit evaluatieverslagen blijkt duidelijk dat de jongeren
toch enigszins 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.
De Verkeersdienst levert ook in sterke mate zijn
bijdrage bij de ontwerpen van plannen inzake
heraanleg van wegen, het invoeren van de zone30 in de 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. Vanaf 15 oktober 2011 werd
gestart met de uitvoering van de maatregelen
die voortvloeien uit de evaluatie van het mobiliteitsplan. In eerste instantie ging het enkel om
kleinere ingrepen. De hoofdmoot aan ingrepen
kende zijn uitwerking in 2012.
Ook bij de uitvoering van openbare werken wordt
de evolutie op de voet gevolgd door onze gespecialiseerde dienst “Verkeersbelemmeringen”.
Steeds is het de bedoeling om de veiligheid,
inzonderheid van de zwakke weggebruikers,
maximaal te garanderen. Heel wat wegenwerken 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.
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De 2 meest in het oog springende werken zijn
daarbij een volledige herinrichting van het
kruispunt van de Expresweg met de Koning Albert I-laan en de Expresweg met de Lege Weg.
Op beide plaatsen is het de bedoeling om door
middel van de aanleg van een ondertunneling
en een rotonde de verkeersafwikkeling op deze
beide drukke kruispunten vlotter en vooral veiliger te laten verlopen. Bij de herinrichting van het
kruispunt van de Expresweg met de Koning Albert I-laan werd ook een fietsbrug gerealiseerd.
Deze kunstige constructie zorgt voor een veilige
oversteek voor de fietsers. Op geen enkel ogenblik moet de fietser nog het drukke autoverkeer
dwarsen. Ondertussen zijn ook de werkzaamheden op het kruispunt van de Expresweg met
de Chartreuseweg van start gegaan.

Mobiliteit
BEWONERSVIGNETTEN
De Mobiliteitscel leverde voor de bewoners van
de Brugse binnenstad 7.247 bewonersvignetten
af, waarvan in “zone 1 Centrum” 4.834 blauwe
vignetten, in “zone 2 West-Brugge” 468 rode vignetten en in “zone 3 Binnenstad” 928 gele vignetten. In “zone 4 AZ Sint-Lucas” werden er 58 witte
vignetten afgeleverd. In de nieuwe “zone 5 rand
west” werden er 959 groene vignetten afgeleverd.
Ook dit jaar konden de bewoners gebruik maken
van het e-loket. De toepassing werd wegens succes zelfs uitgebreid. In totaal werden 1.026 bewonersvignetten (waarvan 77 betalend) afgeleverd
via het e-loket: voor “zone 1 Centrum” 814 blauwe
bewonersvignetten (waarvan 59 betalend), voor
“zone 2 West-Brugge” 81 rode bewonersvignetten (waarvan 5 betalend), voor “zone 3 Binnenstad” 113 gele vignetten (waarvan 13 betalend) en
voor “zone 4 AZ Sint-Lucas” 18 witte vignetten.

bewonersvignetten
De Mobiliteitscel leverde voor de bewoners van
de Brugse binnenstad 5.986 bewonersvignetten
af, waarvan in “zone 1 Centrum” 4.600 blauwe
vignetten, in “zone 2 West-Brugge” 418 rode

vignetten en in “zone 3 Binnenstad” 905 gele
vignetten. In de nieuwe “zone 4 AZ Sint-Lucas”
werden er 63 vignetten afgeleverd.
Ook dit jaar konden de bewoners gebruik maken van het e-loket. De toepassing werd wegens
succes zelfs uitgebreid. In totaal werden 1.031
bewonersvignetten (waarvan 75 betalend) afgeleverd via het e-loket: voor “zone 1 Centrum”
857 blauwe bewonersvignetten (waarvan 60 betalend), voor “zone 2 West-Brugge” 70 rode bewonersvignetten (waarvan 5 betalend) en voor
“zone 3 Binnenstad” 104 gele bewonersvignetten (waarvan 10 betalend).

openbaar vervoer
De Lijn vervoerde in 2011 op de bussen van het
Brugse stadsnet maar liefst 11.313.192 reizigers. Dit is een stijging van 2,26 % in vergelijking met 2010. Sinds 2008 is het gebruik van de
bus op het BruIn december vond de traditionele
kerstshoppingactie plaats, waarbij extra bussen
ingelegd werden tijdens 7 kerstshoppingdagen.
Tijdens deze kerstshoppingdagen was het busvervoer heen en terug naar Brugge (o.a. vanaf
de 6 randparkings en P&R terreinen) volledig
gratis. Ook op Autoloze Zondag was er gratis
busvervoer.
Op oudejaarsavond en -nacht vervoerde De Lijn
in Brugge bijna 10.000 reizigers veilig van en
naar hun bestemming. De ‘Avondlijnen’ kenden
in 2011 opnieuw een opmerkelijk succes. Maar
liefst 104.850 reizigers deden een beroep op De
Lijn om na een avondje stappen veilig thuis te
komen. Dit is een stijging van bijna 30 % ten
opzichte van 2010. Dit succes is onder meer
te danken aan extra promotie en nieuw uitgebrachte folders.
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schoolvervoerplannen
In 2012 is de Voetgangersbeweging aangesteld
als nieuwe partner voor het opstellen van de
schoolvervoerplannen. Vier scholen kregen al
de kans om een schoolvervoerplan op te stellen:
het Immaculata Instituut, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Basisschool De Komme en
de stedelijke Academie voor Schone Kunsten.
Dit jaar maken de Vrije Basisschool Roezemoes
en de Basisschool Sint-Lodewijkscollege uit
Christus-Koning gebruik van de mogelijkheid
om een schoolvervoerplan op te stellen. Via
de opgesomde knelpunten wordt onderzocht
hoe de stad door een aantal infrastructurele
oplossingen de schoolomgevingen veiliger kan
maken. Inmiddels maakten in totaal 41 Brugse
scholen gebruik van deze service.

BRUGGEBEREIKBAAR
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 2012 tot en met 31 december 2012
telde de website 50.003 bezoekers (een stijging
met ruim 26 % tegenover 2011), waarvan 33.251
unieke bezoekers. In totaal waren er 144.973
paginaweergaves. Dit betekent dat iedere be-
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zoeker gemiddeld 2,90 pagina’s bekijkt tijdens
een bezoek aan de website.

autoloze zondag
Op 16 september 2012 namen ongeveer 55.000
bezoekers deel aan de vijfde editie van Autoloze
Zondag. Dankzij de inzet van vele stadsdiensten
en privé-initiatieven was dit evenement opnieuw
een topdag voor Brugge.
Musea Brugge telde het hoogste aantal bezoekers van 2012 op Autoloze Zondag. Net zoals bij voorgaande edities ging het evenement
van start met een massa-aerobicsessie onder
leiding van Steve Boedt. Presentator Kurt Van
Eeghem praatte het hele namiddagprogramma
aan elkaar op de Markt.
Op de Vismarkt organiseerde de Snorrenclub
de eerste Brugse Mosselfeesten. Wie over een
grote, indrukwekkende snor beschikte, kon
deelnemen aan de verkiezing ‘Snor van 2012’.

Onder leiding van de gediplomeerde gidsen van
de Gidsenkring kon er deelgenomen worden
aan de wandeling ‘Brugge in vuur en vlam’. Wie
wilde voelen hoe je met teveel promille alcohol
in het bloed nog weinig controle hebt over het
stuur, kon in het Koningin Astridpark terecht.
Daar organiseerden de Responsable Young Drivers verschillende ludieke workshops. Ondertussen klonk er muziek van de liveradio van Villa
Bota vanuit de kiosk. Ook de 2 voorstellingen van
de politie met demonstraties van politiehonden
konden op grote belangstelling rekenen.
Voor het eerst stelde het Sociaal Huis, sinds 2012
in de Hoogstraat, zijn deuren voor het grote publiek open. Zij konden op heel wat belangstelling
rekenen. Dankzij de dienst Welzijn konden de senioren hun benen strekken op de muziek uit de
tijd van toen, vlak voor de Stadsschouwburg.
Wie met het hele gezin rustig wilde genieten,
kon terecht in het Minnewaterpark. De dienst
Cultuur programmeerde 2 films op een groot
scherm. Een ander schot in de roos was de
‘breakdance battle’, een nieuw initiatief van de
Jeugddienst op ’t Zand. Vele kijklustigen konden er genieten van de verschillende dansers
die het beste van zichzelf gaven.

een duurzame daling van de CO²-uitstoot bewerkstelligen.

Animatie met Urki Purkie
tijdens de autoloze zondag

AANPASSINGEN MOBILITEITSPLAN 2012
Naar aanleiding van de evaluatie 2011 van het
mobiliteitsplan zijn enkele aanpassingen uitgevoerd dit jaar. De meeste van deze maatregelen
gingen van kracht op 15 februari 2012. In een
aantal straten van de randwijken Stubbekwartier, Christus-Koning, Lange Vesting en Sanderskwartier werd zone 5 – rand west ingevoerd.
Nu geldt daar van maandag tot en met zaterdag
van 9 uur tot 18 uur maximaal 4 uur parkeren.
Bewoners zijn vrijgesteld van deze beperkingen
door middel van een groen bewonersvignet.

Zoals elk jaar was de binnenstad volledig autovrij
van 10.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van
de ring tussen de Bloedput en de tunnel onder ’t
Zand tot aan de UNESCO-rotonde. Enkel lijnbussen, taxi’s, hulpdiensten en wie onder heel strikte
voorwaarden over een doorgangsbewijs beschikte, werden toegelaten binnen de stadspoorten.

ik kyoto
‘Ik Kyoto’ is een actie van de Bond Beter Leefmilieu waar Stad Brugge enthousiast aan deelneemt. De klemtoon van ‘Ik Kyoto’ lag dit jaar
niet alleen op het fietsen, maar ook op het gebruik van andere duurzame vervoersmiddelen.
Stadsmedewerkers die te voet, met de bus of
trein, of carpoolend met collega’s naar het werk
kwamen, konden vanaf dit jaar ook deelnemen.
‘Ik Kyoto’ is niet een doel op zich. De actie wil
een stimulerende aanzet zijn tot een mentaliteitswijziging zodat de auto niet langer gezien
wordt als het evidente verplaatsingsmiddel voor
woon-werkverkeer. Op die manier kunnen wij

Invoering zone 5 – rand west

De parkeerduur in de binnenstad in zone 1 en 3 is
verlengd van 19 uur tot 20 uur. Dit moet de bewoners meer mogelijkheden bieden voor het vinden
van een parkeerplaats. Ook in de Smedenstraat
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BRUGGE FIETSSTAD
Op het gebied van fietsvoorzieningen is heel wat
verwezenlijkt. Onder ’t Zand is een beveiligde fietsenparking voor 164 fietsen in gebruik genomen.
Bezoekers kunnen hier hun fiets veilig en droog
stallen tijdens hun bezoek aan de binnenstad.

De machtige fietsersbrug
over de Expresweg wordt
plechtig ingereden door kinderen
uit de naburige scholen.

is de parkeerduur verlengd tot 20 uur. In de overige straten van zone 2 – West-Brugge blijft het
einduur 22 uur. In zone 2 – West-Brugge kregen
de inwoners de mogelijkheid om zogenaamde
parkeercodes aan te kopen. Door middel van
deze parkeercodes kunnen hun bezoekers na 18
uur extra goedkoop parkeren in deze zone.
Een tiental parkeerautomaten werden uitgerust
met een betalingstechnologie voor kredietkaarten, zonder pincode. Dit wordt in 2013 verder
uitgebreid naar andere parkeerautomaten.
Sinds 15 februari wordt de controle op het betalend parkeren en de blauwe zone uitgevoerd
door de privéfirma OPC/Seris. Zij staan enkel in
voor het vaststellen van de overtreding. De afhandeling van de retributies blijft gebeuren door
de Stad Brugge.
De openbare (ondergrondse) parkings blijven
voortaan 24u/24u en 7d/7d open. Bovendien betaalt men nu vanaf het tweede uur per kwartier in plaats van per uur. Dit sluit beter aan op
de reële parkeerduur. Het nachttarief is nu van
kracht van 19 uur ’s avonds tot 7 uur de volgende ochtend. Om een geharmoniseerd parkeerplan rond het station te bereiken is betalend
parkeren ingevoerd op de beide Oesterparkings
en blauwezonereglementering in de omliggende straten. In delen van de Barrièrestraat, Stationslaan, Spoorwegstraat en Rijselstraat mag
men nu van maandag tot en met vrijdag van 6
uur tot 12 uur maximaal 2 uur parkeren mits het
geldig gebruik van een Europese parkeerschijf.
Op 15 februari werd ook de nieuwe vaste busverbinding tussen Brugge en de noordelijke
deelgemeenten in gebruik genomen. Inwoners
van Zeebrugge, Zwankendamme en Lissewege
hebben dus een extra mogelijkheid om zich met
het openbaar vervoer heen en terug naar Brugge te verplaatsen. Gemiddeld maken per rit 8 à
10 reizigers gebruik van de bus.

118

Er zijn ook een aantal nieuwe fietspaden in gebruik
genomen in 2012. Zo is er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd in het Koning Albert I-park en
aan de kluifrotonde in de Oostendse Steenweg.
Bovendien is de vorkvormige fietsersbrug over de
N31 afgewerkt waardoor fietsers van en naar Loppem deze drukke weg veilig kunnen oversteken.
Fietsers die de stad binnenrijden via de Smedenpoort hebben sinds 2012 een eigen bedding ter
beschikking. De twee metalen bruggen die rond
de poort gebouwd zijn, laten toe dat én voetgangers én fietsers én auto’s elk afzonderlijk door of
langs de poort kunnen. De duizenden fietsers die
van en naar het centrum rijden kunnen dit voortaan op de meeste veilige wijze doen.
Er was uiteraard ook aandacht voor fietsers
naast deze infrastructurele maatregelen. Zo
werd, in samenwerking met de Bond Beter
Leefmilieu, een heuse fototentoonstelling geplaatst langs de vesten. Maar liefst 20 panelen
met fietsers sierden het fietspad. De stad neemt
ook deel aan het project ‘DooRlopende Straten’.
Door middel van stickers wordt aan fietsers en
voetgangers duidelijk gemaakt dat sommige
doodlopende straten, voor hen wel doorlopen.

Fototentoonstelling Cycle Chic langs de vesten
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Preventiedienst
preventie en integrale veiligheid
Ook in 2012 werd verder uitvoering gegeven aan
het veiligheids- en preventieplan. Hieronder
vindt u de belangrijkste realisaties per project.

POSITIEF UITGAAN
In 2012 werd een brochure rond het thema ‘veiligheid en sfeerbeheer in en rond de zaak’ en
de ‘nieuwe geluidsnormen’ opgemaakt en verspreid. Er was ook regelmatig en vruchtbaar
overleg met de uitbaters van de uitgaansbuurten Eiermarkt, Kuipersstraat, ’t Zand en Langestraat-Hoogstraat. Vanuit het horecaproject
werd ingespeeld op bovenlokale maatregelen
zoals het algemeen rookverbod in de horeca. De + café- uitbaters ontvingen een gratis
wandasbak om zwerfvuil door peuken tegen te
gaan. Ook andere cafés konden tegen een democratische prijs een dergelijke asbak kopen.
Het uitgaanspubliek werd gesensibiliseerd, met
bijzondere aandacht voor de gevaren van alcohol in het verkeer. Om de overlast van de alcoholconsumptie op straat tegen te gaan werd
een verbod op het consumeren van alcohol op
de openbare weg in de uitgaanszones uitgevaardigd. Zowel tijdens de drukke zomerevenementen als in de eindejaarsperiode werd er een
campagne uitgewerkt. Er werd ook vooruitgeblikt naar een nieuwe legislatuur: in samenwerking met de betrokken partners werd gesleuteld
aan een toekomstvisie voor het horecaproject.

REINHEID OPENBAAR DOMEIN
In 2012 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.
Onkruid wordt aangepakt door 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 het wildplassen is een ambtelijke stuurgroep ‘publiek
sanitair’ opgericht om de infrastructuur op lange termijn te verbeteren.

Graffiti spuiten mag wel op
een aantal toegelaten
plaatsen, zoals hier in de
voetgangers- en fietserstunnel
aan de Boeveriepoort.

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. Via een informele babbel wordt kennis gemaakt met de gebruikers van
de openbare ruimte en gepeild naar de sfeer op
het plein, parkje of hangplaats. Aan de hand van
allerlei activiteiten die inspelen op de leefwereld
en interesses van de jongeren wordt een vertrouwensrelatie met de jongeren uit de buurt opgebouwd. Voor de activiteiten die we op maat van de
jongeren op straat organiseerden gingen we aan
de slag met de jongeren uit Sint-Jozef en SintPieters (Gentele, Blauwe Poort en Poelweg).

BUURTWERK SINT-PIETERS
Het buurtcentrum in de Dijk is het voorbij jaar
verder blijven groeien met als resultaat een groter en meer gedifferentieerd aanbod. ‘In huis’
is er in samenwerking met het OCMW, diverse
vormingspartners en buurtbewoners een ruime
waaier aan vrije tijd en vorming ontwikkeld. Het
opvoedingsondersteuningsproject
babbelmama’s en –papa’s is uitgediept en aangevuld met
“Kiekendoe” op woensdagnamiddag. Het Agentschap Jongerenwelzijn West-Vlaanderen bracht
naar aanleiding van het Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning een brochure uit over het
concept “Kiekendoe”.
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Buitenspeeldag in Sint-Pieters

In samenwerking met diverse partners zoals Erfgoedcel, Raakvlak, Vorming Plus en het lokale
Davidsfonds werd een geschiedenisreeks rond
Sint-Pieters uitgewerkt. De Volkstuinen SintPieters boden 20 gezinnen groenten aan en werd
uitgebreid.

tenaanbod steeg. Opvallend was ook het stijgend
aantal contacten wat betreft de dienstverlening.
Ook het aantal gebruikers van de maaltijden, de
opladingen van elektriciteit- en gasbudgetmeters en de verkoop van (individuele) vuilniszakken zijn toegenomen.

Het buurtwerk ondersteunde in 2012 ook de
particuliere buurtwerkingen ’t Meulentje en De
Wissel. Dit resulteerde o.a. in een geslaagde
Maand van de netheid (180 deelnemers), de bebloemingsactie, de paaseierenraap, Wijk-Up,
enz. Ook ondersteuning van het verkeersoverlegplatform, peters en meters en het bewonersplatform Duivekete bleven op de agenda staan.
Het sociaal artistiek project van het buurtwerk,
de straatfanfare Murga Bruga, is opgericht en
gaf tijdens de zomer al haar eerste optredens.
De buurtkrant blijft het communicatiekanaal bij
uitstek en wordt gesmaakt in de buurt.

Nieuwe initiatieven in 2012 waren o.a. “Goedgemutst Breien”, het project Ziezoc, het buurtcentrum in het teken van een bepaald land, enz.
Vooral het poppenkastproject in het kader van
de Week van de Amateurkunsten was één van
de hoogtepunten van het werkjaar. Wijk-Up, het
buurtfeest voor Zeebrugge werd 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 gevolgd. De buurtwerker was nauw
betrokken bij de gerichte communicatie in Zeebrugge naar aanleiding van de realisatie van het
nieuwe rangeerstation.

buurtwerk sint-jozef
Eind 2011 verhuisde de werking van het dienstencentrum De Garve naar aanleiding van het nieuw
te bouwen centrum tijdelijk naar het buurthuis.
Dit betekende een heel drukke periode in het
buurthuis en een zoeken naar een goede afstemming tussen buurtwerk en dienstencentrum. Dit
was een goede voorbereiding voor de samenwerking in het nieuwe gebouw. In juni 2012 werd het
nieuwe ‘De Garve’ geopend waar het stedelijk
buurtwerk ook zijn standplaats heeft. Het uitgebreide ontspannings- en vormingsaanbod wordt
er in nauwe samenwerking geprogrammeerd.

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.
In 2012 groeide de werking van het buurtcentrum. Het aantal deelnames aan het activitei-
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Verder vonden heel wat ontmoetings- en leefbaarheidsbevorderende activiteiten plaats Zo
waren er de zomerdrink, een benefiet ten voordele van Hartekinderen op het Zand, een hondenpoepproject, Wijk-Up feesten, een kerstuitstap en een kersthappening, de Week van de
Smaak, diverse kookworkshops, enz.
Tot slot stond het buurtwerk wekelijks paraat
om de wijk te informeren en waar nodig hulp
te bieden (bv. verkoop vuilniszakken, een goeie
babbel, enz.). Ook in Sint-Jozef is de buurtkrant
het communicatiemiddel bij uitstek.

drugpreventiebeleid
In 2012 werd een nieuwe drugcoördinator aangesteld. Het actieplan 2011-2012 was ambitieus
en bevatte een 63-tal acties. Het ontwikkelen en
actualiseren van een drugbeleid was daarin opnieuw een belangrijke pijler.
In het beleidsplan alcohol en andere drugs 20112012 van de Stad wordt vooral ingezet op vorming
ten behoeve van intermediairen. Voor de sector
onderwijs werd een modulair vormingsaanbod,
bestaande uit 3 vormingen in open aanbod georganiseerd in het schooljaar 2012-2013. In 2012
werden 3 sensibiliseringsacties georganiseerd in
samenwerking met interne en externe partners:
het Tentation Festival, een stand op het Elements
Festival, en op de Dag van de Jeugdbeweging.
Daarnaast werd 2 maal een sensibiliseringsactie in kader van alcohol in het verkeer georganiseerd in de uitgaansbuurten van Brugge en op
de kerstmarkt in samenwerking met de horecacoach en het Jongerenadviescentrum Brugge.
Het VroegInterventieProject (VIP) was ook in 2012
een succes net zoals de theatervoorstelling TRIP.
Maar liefst 1100 leerlingen kwamen de voorstelling bekijken. De brochure ‘drinken is geen kinderspel’ werd opnieuw verspreid en er gingen 2
cursussen jeugdadviseurs door.
In het kader van de strijd tegen druggerelateerde
overlast werd het samenwerkingsprotocol tussen politie, stad en onderwijs over de aanpak
van illegale middelen positief geëvalueerd. Daarnaast nam de drugcoördinator deel aan het Veiligheidsoverleg bij risicofuiven/evenementen en
werden tal van acties ondernomen door de politie in het uitgaansmilieu. Ook het proefproject
‘clean’ werd verder gezet in 2012. Tot slot zetten
ook de hulpverleningsinitiatieven (Dagcentrum
De Sleutel & het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen) in 2012
hun werkzaamheden voort. Naast de dagelijkse
activiteiten stond 2012 ook in het teken van de
opmaak van een nieuw actieplan 2013-2014.

inbraakpreventie

inspanningen leveren om het aantal inbraken
te verminderen, zij het met beperkt succes: het
aantal inbraken is in 2012 opnieuw toegenomen.
In 2012 werden er ongeveer 370 slachtoffers van
inbraak bezocht en een 75-tal spontane beveiligingsadviezen gegeven. Deze adviezen werden
niet alleen opgesteld naar aanleiding van een bestaande woning, nieuwbouw of verbouwing van
een privéwoning, maar eveneens op vraag van de
Stad (openbare gebouwen), firma’s en bedrijven,
winkels, enz.
Naast dit alles was de stand ‘inbraakpreventie’ ook dit jaar aanwezig op verschillende evenementen, waaronder de opendeurdag van de
brandweer, de opendeurdag van het nieuwe politiegebouw te Assebroek en op de beurs ‘Bouwen Wonen Nu’. Via deze evenementen proberen
we de mensen erop te wijzen dat het nemen van
enkele eenvoudige maatregelen de kans op een
inbraak een stuk kleiner maakt. In 2012 vonden
tot slot ook een 5-tal voordrachten rond inbraak
plaats, goed voor een bereik van om en bij de 350
deelnemers.

fietsenproject
De aangehouden inspanningen rond fietsdiefstalpreventie lijken hun vruchten af te werpen:
het aantal fietsdiefstallen is in 2012 verder blijven dalen. In 2012 werden in totaal een absoluut
recordaantal fietsen gemerkt: maar liefst 4.193
fietsen kregen een uniek nummer. De fietsendienst kreeg 1.026 meldingen binnen van achtergelaten/ teruggevonden fietsen: 792 fietsen werden opgehaald, 234 meldingen bleken negatief
bij aankomst. Daarnaast werden in de binnenstad en aan het station 609 weesfietsen opgehaald. 230 eigenaars van gemerkte fietsen werden verwittigd dat hun fiets werd teruggevonden,
waarvan 129 fietsen konden terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar. Sedert de lancering van de E(erste) H(ulp) B(ij) F(ietsdiefstal)
fietsen in mei 2012 werden er zo’n 30-tal fietsen
uitgeleend aan slachtoffers van een fietsdiefstal.
In 2012 werd er 1 fietsenverkoop georganiseerd.
12 secundaire scholen hadden zich ingeschre-

Ook in 2012 bleef de stedelijke Preventiedienst
Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

woninginbraken

Barometer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

415

417

407

392

390

352

256

329

361

326

416
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EHBF fietsen voor
slachtoffers van fietsdiefstal

ven voor de campagne “Hang het beest niet uit
in het verkeer”. Op die manier werden 1.500
fietsen gecontroleerd op de wettelijke uitrusting
ervan. Van de fietsdiefstalpreventiecampagne
“uw fiets, uw vriend, laat hem nooit LOS” werd
heel wat campagnemateriaal verspreid (folders,
affiches, stickers, fietspassen, enz.).

achter te laten. Zij hebben ook extra toezicht gehouden op ’t Zand bij het einde van de examens,
tijdens de 100-dagenviering en Feest in ’t Park.
Gemeenschapswachten hebben samen 3.622
meldingen overgemaakt aan de verantwoordelijke of bevoegde diensten en opgevolgd.
Voor de fietsdiefstalpreventie werden verschillende acties ondernomen door de gemeenschapswachten waaronder inventariseren (en
flyeren) van goed afgesloten fietsen, aanspreken
van fietsers over hoe ze hun fiets veiliger kunnen afsluiten, het uitkijken naar achtergelaten
en/of gestolen fietsen, het graveren van fietsen.
In 2012 werden meer dan 4000 fietsen gemerkt,
onder andere via onaangekondigde labelacties
georganiseerd op plaatsen waar veel fietsers
aanwezig zijn en via de vaste markeerstand in
de Hooistraat.
Voor de gauwdiefstalpreventie waren de gemeenschapswachten aanwezig in de winkelstraten. In 2012 spraken zij meer dan 2000
bezoekers aan die hun handtas of rugzak niet
veilig droegen. In december werden 537 winkels
van affiches en flyers voorzien.

gemeenschapswachten
Tijdens hun patrouilles in 2012 werden de gemeenschapswachten door ongeveer 11.374
mensen aangesproken. Daarnaast hebben zij
dagelijks personen aangesproken die het niet te
nauw te namen met de Brugse politieverordeningen zoals hondenpoep, het achterlaten van
sluikstort en zwerfvuil, onkruid, enz. Regelmatig
sensibiliseren de gemeenschapswachten lunchende jongeren, met de vraag hun zwerfvuil niet

Fietsmarkeeractie met de mobiele labelstand
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Tot slot hielden in Zeebrugge 2 gemeenschapswachten een oogje in het zeil tijdens de zomermaanden. Vanuit het badengebouw werden
volgende diensten aangeboden: graveren van
fietsen, verdeling van verdwaalbandjes, verstrekken van algemene info, patrouilles op het
strand en in de duinen.

werkstraffen
In het jaar 2012 werden opvallend weinig werkgestraften doorgestuurd. Slechts 94 werkgestraften en dienstverleners werden tewerkgesteld in een aantal diensten van de stad, het
OCMW, de provincie en vzw’s. Samen verrichtten zij zo’n 4.800 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. Ook in 2012 werd deze projecten succesvol verder gezet.

Dienst Vergunningen
Algemeen
De dienst Vergunningen verleent “tijdelijke” vergunningen voor uiteenlopende, maar in tijd beperkte manifestaties, die plaatsvinden op het
openbare domein (zoals braderieën, kerstmarkten, festivals, rommelmarkten, fiets- en wandeltochten, buurtfeesten, kajakken op de reien,
vinkenzetting, straatmuzikanten, bedeling van
folders, filmopnames, vuurwerk) 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. 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 plaatste om
af te toetsen of de kamers nog voldoen aan het
reglement.

Marie Malter), cultuurprojecten (o.a. MAfestival,
Beaufort04, Kunstsalon Sant), muziekmanifestaties (o.a. Fedekam, Polé Poléfestival en Elements
festival), film- en foto-opnames (o.a. Aspe, the
White Queen, Bourgogne des Flandres), diverse handelsactiviteiten (o.a. braderieën, diverse
markten & foren, Zandfeesten, bloemenverkoop
Allerheiligen), jeugd- en scoutsorganisaties (vb.
Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen, 100 dagen, Roefelland, Dag van de Jeugdbeweging),
opendeurdagen van scholen en bedrijven, optochten en betogingen, uiteenlopende sportprojecten
(o.a. Ronde van Vlaanderen, Belgian Offshore
Race, Military, Triatlon), straatanimatie (zowel
voor individuele muzikanten als voor groepen van
meer dan 10 personen), dijk- en strandanimatie (o.a. Ketnet Zomerspel, Films op het strand,
Mosselfestijn) en grote zomerevenementen (Cactus Festival, Vama Veche, Airbag, Klinkers).

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
politieverorderingen die van toepassing zijn, kunnen uiteraard geraadpleegd worden op de website
van de Stad Brugge.

Statistieken
Een cijfermatige benadering leert dat voor het
jaar 2012 in het totaal om en bij de 1.975 dossiers werden behandeld, waarvan er 18 werden
geweigerd en er 65 door de organisator werden
afgelast.

De 110 toegekende permanente vergunningen
bestaan uit 11 dossiers van wonen op kamers en
99 dossiers over aanvragen voor terrassen en het
uitstallen van koopwaar.

De dienst Vergunningen heeft
nogal de handen vol met het
behandelen van aanvragen
voor vergunningen. Ook
voor jaarlijks wederkerende
evenementen, zoals het
Lichtfeest in Lissewege, is
het fiat van het college en
burgemeester nodig.

Concreet werden voor volgende manifestaties
tijdelijke vergunningen toegekend: 198 buurt- en
wijkfeesten al dan niet gecombineerd met een
speelstraat voor één dag, circussen (Wiener Circus, Circus Gebroeders Pauwels, Circus Rose-
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Brandweer
UITRUSTING

Nieuwe autoladder

Levering van een autoladder
Midden augustus 2012 is een nieuwe autoladder
Magirus M32LA-S op een onderstel Volvo FL 290
in dienst genomen. Het voertuig werd geleverd
via de geglobaliseerde aankopen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met
een staatsbijdrage van 75 % van de prijs van
het basisvoertuig (664.042 euro), stadsaandeel
166.010,05 euro. De autoladder heeft een maximale werkhoogte van 32 meter en is uitgerust
met een reddingskorf met een maximale werklast van 400 kg en een ingebouwde elektrisch
bedienbare watermonitor met een bluscapaciteit van 2000 liter/minuut. Na een opleiding van
het brandweerpersoneel is dit reddingsvoertuig
operationeel in dienst genomen op 1 januari
2013 en is gestationeerd in de stadspost.

Op 20 november 2012 werd een nieuw logistiek
voertuig geleverd door de firma Rosenbauer. Het
gaat om een lichte vrachtwagen van het type
Mercedes Sprinter 519Cdi met een kastopbouw en
hydraulische laadbrug met een hefvermogen van
1000 kg.
Levering van klein brandweermaterieel voor
binnenbrandbestrijding
Met kredieten van de pre-zone werd klein brandweermaterieel voor binnenbrandbestrijding geleverd, namelijk:
• 10 straalpijpen G-Force Multiforce 500 Pulsing.
• 12 brandweerslangencassettes voor persslangen
• 218 bubbel gevoerde aanvalsslangen.

interventies
2012
- tussenkomsten bij blussing
- tussenkomsten voor allerlei dringende
hulpverlening
- ambulanceritten
TOTAAL

133
2.775
7.852
10.760

Levering van ambulance-reanimatiewagen
Op 8 augustus 2012 werd een nieuwe ambulancereanimatiewagen geleverd door de firma Somati.
Het onderstel is een Mercedes Sprinter 316Cdi
met volautomatische versnellingsbak. De totale
kostprijs bedroeg 110.112,36 euro.

Levering van logistiek voertuig

AFGELEGDE KILOMETERS
2012
brandweerwagens
ambulancewagens
Een nieuwe ambulance-reanimatiewagen
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TOTAAL

140.418
99.009
239.527

VERMELDENSWAARDIGE TUSSENKOMSTEN

PREVENTIE

• 10/04/2012 – Legeweg 201B, Sint-Andries
brand + ontruiming 1 volwassenen en 7 kinderen
• 11/04/2012 – Torhoutse Steenweg, Sint-Andries
Tillegembos wachthuisje
• 10/06/2012 – Legeweg 200, Sint-Andries
PCB brand afdak + assistentie amb. COBRA
team
• 11/07/2012 – Augustijnenrei 15, Brugge
persoon te water
• 08/08/2012 – Eekhoutstraat 4, Brugge
uitslaande brand
• 12/08/2012 – Varsenareweg Klein Strand, Jabbeke
brand stacaravan + 2 aanpalende garages
• 16/08/2012 – Noordzandstraat 2, Brugge
appartementbrand gelijkvloers
• 01/09/2012 – Werfstraat 137, Brugge
uitslaande woningbrand
• 06/09/2012 – Ganzenpad, Brugge		
uitslaande woningbrand - verzorging bewoner
• 07/09/2012 – Matmeers 2, Assebroek
smeulbrand met veel rookontwikkeling
• 11/09/2012 – Stationsstraat 12, Damme
woningbrand – redding bewoonster
• 20/09/2012 – Dudzeelse steenweg 75, Brugge
uitslaande achterkeukenbrand
• 20/09/2012 – Sint-Godelievelaan 36, Sint-Michiels
uitslaande dakbrand
• 21/09/2012 – Tempelhof 36, Brugge		
uitslaande brand conciërgewoning leegstaand
• 04/10/2012 – Baliestraat 22, Brugge		
uitslaande huisbrand – 1 bewoner overleden
• 13/10/2012 – Oude Stokerijstraat 7, Jabbeke
dakbrand versterking brandweer Gistel
• 24/10/2012 – Lisseweegse Steenweg 12, Lissewege
bommelding
• 14/10/2012 – Bruggestraat 239, Oedelem
uitslaande brand 1e verdieping en zolder
• 20/10/2012 – Veltemweg 15, Sint-Kruis
rookontwikkeling zwembad + evacuatie
• 06/11/2012 – Slachthuisstraat 9, Brugge
huisbrand + evacuatie
• 15/11/2012 – Engelendalelaan 50, Sint-Kruis
huiskamerbrand
• 22/11/2012 – Geerwijnstraat 1, Brugge
appartementbrand + evacuatie
• 28/11/2012 – Spiegelrei 18, Brugge
basisschool rookontwikkeling klaslokaal
• 20/12/2012 – New Yorklaan, Zeebrugge		
auto te water, 5 personen overleden, 1 persoon
gered

Zoals de vorige jaren bestond ook in 2012 de
hoofdtaak van de dienst brandpreventie erin om
adviezen te formuleren over de brandveiligheid.
Dienst brandpreventie
Het formuleren van een brandpreventie-advies
moet niet altijd gezien worden in het kader van 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 beroep op de dienst
brandpreventie. Om tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de burger, is de dienst samengesteld uit een viertal brandpreventionisten.
Het aantal behandelde dossiers en afgewerkte adviezen lag in 2012 opmerkelijk lager dan de vorige
jaren. Mogelijks ligt de crisis mee aan de basis van
deze daling. De tweede helft van het werkjaar werd
vooral pre-advies gegeven aan architecten.

NOMINATIE “FIREFORUM AWARDS 2011”
Brandweer Brugge werd genomineerd voor de
“Fireforum Awards 2011” met het project “het
praktisch bruikbaar maken van actiekaarten en
interventieplannen, zowel op het terrein als bij de
dispatching, op een eenvoudige en begrijpbare
manier”.
opgemaakteadviezen
nieuwe
dossiers

jan

feb maart april mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

69

39

59

41

48

55

55

29

47

59

54

58

25

16

22

18

23

24

35

8

17

26

19

16

Hulpcentrum 100
West-Vlaanderen
Het Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen omvat
alle telefoonzones uit de provincie West-Vlaanderen. Alle oproepen vanuit deze telefoonzones komen terecht in de telefooncentrale van
het Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen, die ligt
langs de Pathoekeweg 215. Deze centrale is een
afgesloten deel in de brandweerkazerne van de
Brandweer van Brugge. Alle dringende oproepen
voor niet-politionele hulp komen daar terecht.

Aantal manipulaties
jaartotaal
gemiddelde per dag

2012
552.430
1.509
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Hoofdstuk 10
1

Culturele zaken

Dienst Cultuur
De dienst Cultuur is de centrale dienst
voor de Brugse amateurkunstenaars en
-verenigingen. Zij kunnen er terecht voor
ondersteuning bij erkenning en subsidiëring, voor begeleiding bij de organisatie
van projecten en voor het gebruik van zalen en tentoonstellingsruimte. De dienst
Cultuur organiseert ook zelf projecten die
erop gericht zijn minder gekende disciplines te promoten of een opstapje te bieden
aan kunstenaars en artiesten. Organisatoren van evenementen en ook verenigingen
kunnen het feestmateriaal en de historische kostuums ontlenen via de dienst Cultuur.

Beiaard
Het zomerseizoen startte met een concert in het
kader van het Airbagfestival. Elena Sadina & Sergej
Gratchev beten op 11 mei de spits af met een instrumentale dialoog tussen accordeon en beiaard. Op 9
juni opende het seizoen dan officieel met Visioenen,
een zelden gehoorde combinatie van beiaardmuziek en elektronisch gemanipuleerde klanken door
vader en zoon Tamminga. Andere memorabele momenten waren de Open Monumentendagen (8 en 9
september) waar iedereen die dat wilde tijdens de
Kakofonieconcerten de hemel kon vullen met eigen
beiaardmuziek. Op 22 september had de grootste
mobiele beiaard ter wereld (11 ton!) veel bekijks.
Met Roaming Bells speelde Rosemarie Seuntiens
een gevarieerde en gesmaakte waaier aan muziek,
van barok tot klassiek, van romantiek tot modern en
van pop tot house. Op 3 november kwam Belgian
Brass haar jongste cd, Entrata Imperiale, voorstellen met de Brugse beiaard als centraal instrument
binnen het ensemble.

PROJECTEN
Fantasy Strijd Brugge
Een fantastisch verhaal neerpennen in slechts
1.500 woorden, het is niet iedereen gegeven. Maar
in de beknoptheid toont zich de meester. 213 inzendingen waren er voor deze editie, waarvan ruim
de helft uit Vlaanderen. Voor het eerst kregen alle
deelnemers een persoonlijk rapport mee naar
huis, met gedetailleerde punten én commentaar
van elk jurylid. Het verhaal ‘Kleine Theo’ van de
Nederlander Dick van der Plas kaapte de hoofdprijs (750 euro) weg. De tweede prijs (500 euro)
ging naar Pieter Van de Walle uit Malle (B) voor

Kakofonieconcerten

zijn verhaal ‘Dan het licht’. Iris Versluis (NL) mocht
de derde prijs (250 euro) in ontvangst nemen voor
‘Perfectie’. De jury bestond uit: (fantasy)schrijvers
Mel Hartman(B), Thirza Meta (B), Peter Schaap
(NL), Alex de Jong, alias Brad Winning (NL) en Yves
Joris (B), de eindredacteur van ‘Verzin’.

De bundel Fantastisch Strijdtoneel bundelt de beste
inzendingen van de Fantasy schrijfwedstrijd, waarvoor 276
korverhalen werden ingestuurd.

Fotonale Brugge
Voor het eerst organiseerde de dienst Cultuur
‘Fotonale Brugge’, een fotowedstrijd gevolgd door
een tentoonstelling van de geselecteerde werken.
Het was meteen een schot in de roos met 357
deelnemers, samen goed voor 924 foto’s. 1ste prijs
(750 euro) ging naar Greet Ketelaers Greet, de 2de
naar Michelle Degryse (500 euro). Juryleden waren
Frederik Provoost (fotograaf, medewerker KSO),
Edwin Vermeulen (secretaris Brugse Vereniging
voor Geluids- en Beeldregistratie vzw), Matthias
Desmet (stadsfotograaf Brugge) en Michiel Hendryckx (Belgisch fotograaf en auteur). De 60 geselecteerde werken, waaronder de twee winnaars,
werden van 18 tot 28 december tentoongesteld in
de Hal Cultuur in ’t Brugse Vrije.
Klinkende Kroegen
Klinkende Kroegen stond ook nu weer voor
prachtige optredens in of rond Brugse cafés.
Het stond ook nu weer geprogrammeerd tegenaan het slotfeest van Benenwerk. Klinkend
kroegplezier was gegarandeerd met concerten
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school De Ganzenveer en handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat. Programmator
Willy Schuyten presenteerde onder de titel ‘Directions’ weer drie steengoede groepen uit verschillende hoeken van het jazzuniversum: Talking Cows, Stéphane Galland’s ‘Lob’ en Céline
Bonacina invites Nguyen Le.

op maar liefst 21 stemmige cafélocaties, gespreid over drie avonden. In 2012 stonden onder
andere Flatcat, Weiland en Vienna op de affiche.

Kunstsalon Sant
Kunstsalon Sant stelde in zijn zevende editie 43
werken van 28 kunstenaars tentoon, een beperkte
selectie uit circa 380 ingezonden kunstwerken.
Ondanks de korte tentoonstellingsduur kwamen
meer dan 1.600 kijklustigen langs. Gingen met
de prijzen lopen: Berten Jaekers met ‘On the red
nose ain (one and one is three)’, Myriam Vuylsteke
met ‘Linguis’ en Jill Vandorpe let ‘Between us’.

September Jazz

Slimste Bruggeling
Stad Brugge neemt in 2013 deel aan de ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen’, een quizprogramma van productiehuis Woestijnvis voor tvzender VIER. In voorbereiding daarop zocht de
dienst Cultuur op 4 november naar de ‘Slimste
Bruggeling’, met een eigen quiz in het Concertgebouw. Bijna 200 Bruggelingen waagden
zich aan 150 meerkeuzevragen. Eindwinnaar
Bart Bernaert zal volgend jaar, samen met Karin Vael én met burgemeester Renaat Landuyt
strijden om de felbeheerde titel ‘Slimste Gemeente van Vlaanderen’ in de wacht te slepen.

Dienst Public Relations
& Onthaal
In de Brugse montagnes russes

Sant vernissage

September Jazz
September Jazz was aan zijn zestiende editie
toe. De dienst Cultuur organiseert dit festival
jaarlijks samen met De Werf, stedelijke basis-
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De geschiedenis herhaalt zich, de seizoenen
komen en gaan en de dienst Public Relations
& Onthaal blijft onvermoeibaar racen op de
bochtige en zwierige roetsjbaan van de Brugse
Montagnes Russes. Alles gaat razend snel : de
bochten en de zichten wisselen elkaar in een
vaak duizelingwekkend tempo af.
In 2012 nam de dienst Public Relations & Onthaal José Manuel Barroso op sleeptouw in de
tentoonstelling ‘Vorstelijk Verzameld’, loodste
Prinses Astrid en Prins Lorenz door ‘Boeket

voor Brugge’ (een levendige expo voor 100 jaar
Groendienst), gidste de kunstenaars van het project QNX naar een mystiek plekje in middenaarde waar zelfs stenen konden huilen, gaf SHAPE
enkele dagen onderdak in de stad, miste op een
haar na Gotye in het stadhuis, hielp de Ronde van
Vlaanderen een vliegende start nemen, maakte
CZAR-tv wegwijs in de Brugse kronkelstraatjes
en wijdde the White Queen in de geheimen van
het stadhuis in terwijl er onophoudend flarden
van allerlei beelden voorbij flitsten zoals ‘Babbelbox bel de burgemeester’, ambassadeur van
Letland, minister van buitenlandse zaken Indië,
Daikin Europe, Operatie Ramrod, 175 jaar Spermalie, opening Hoeve Hangerijn, incentive US Fox
Television Network, ISOTT, ECSS, 275 jaar Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Dudzele (het was
op een onverwacht trage passage dat we zoveel
letters na mekaar konden ontcijferen), ESTRO,
Historium Brugge, Wij Varkenland (het zwien is
het schonste der beesten), 01012012PqrnsMTvopHeiligBloedprooooeoeoeoeoeaaaaaKW11JULIAGyetpaqHI21/07/2012amosdmmeRtyNATO
uieieieieiepCBJqsdfgHjklmmmmmmmmmmmWxcvbn12SEPTbevrijijijijijannualcongresswapenstilstijsculpt … niet meer te lezen, zo snel
ging het dat onze oren gingen suizen en dat we
waarlijk een congres over tinnitus moesten aantrekken om van de fantoomgeluiden van onze
ruisende roetjsbaan af te geraken.
En toen we eindelijk rust dachten gevonden te
hebben, trakteerde uittredend burgemeester Patrick Moenaert ons nog op een gitaarsolo op de
telecaster à la Bruce Springsteen die hij cadeau
kreeg van de Stad. Daarna viel even de stilte,
maar toen kwam … Renaat Landuyt. Hij speelt
geen gitaar, voorlopig nog niet, maar fietst, veel,
lang en … misschien ook wel snel. Vive le vélo !

Tijdens zijn afscheid kreeg
burgemeester Patrick
Moenaert een gitaar cadeau.

Cultuurcentrum
Behalve de vele voorstellingen voor volwassenen was in 2012 ook weer het kruim
van de Vlaamse jeugdtheatergezelschappen te gast in Brugge. Ze brachten zowel
(muziek)theater, concerten als hedendaagse dans, soms gecombineerd met een
creatief atelier of omkaderd met een leuke
activiteit. Het leverde meer dan 3.000 gelukkige kinderen, ouders en grootouders
op. Andere ‘traditionals’ zijn de voorstellingen hedendaagse dans met dit keer onder andere wonderboy Edouard Lock, Les
Slovaks Collective en de West-Vlaamse
straffe madam Lisbeth Gruwez.

Voorstelling 5+:
Gelukkige Verjaardag

2012 bood alweer een kermis van activiteiten voor
de dienst Public Relations & Onthaal vol onverwachte wendingen en soms bangelijk scherpe
bochten. Maar we zijn, zoals altijd, alweer goed
geland. Klaar voor een kersverse foor in 2013.

AIRBAG LUSTRUMEDITIE
Van 11 tot 27 mei was Brugge weer de hoofdstad
van Accordistan. Samen met heel wat plaatselijke maar ook binnen- en buitenlandse partners
stelde het Cultuurcentrum een verrassend veel-
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De Catalaanse groep La Troba
Kung-Fu geeft het beste van
zichzelf in de Biekorf.

zijdig programma voor met Europese dimensies.
De vijfde editie van het accordeonfestival Airbag
wilde enerzijds de Europese traditie van de accordeonmuziek in de kijker stellen en anderzijds de
sterke punten van de vorige edities bestendigen.
Voor het Europese luik werd een samenwerking
opgezet met het accordeonfestival Fisharmonica
uit Castelfidardo in Italië, de bakermat van het
accordeon. Ook de eigen Brugse accordeontraditie kreeg een bijzondere plaats, met een speciale
tentoonstelling en twee gelegenheidsconcerten
als hommage aan de Brugse accordeonlegende
Roger Danneels, net 30 jaar overleden.

georganiseerd: pleinconcerten van muzikanten
uit Vlaanderen, Rijsel, Doornik en Avelgem, onder de noemer ‘Rout’Art Route’, voorafgegaan
door een aperitiefconcert en ook een busrit naar
het festival l’Accordéon Moi J’Aime in Doornik.
De internationale samenwerking bleek ook uit
de gezamenlijke programmering van een aantal
concerten en uit de tentoonstelling ‘Accordeon
in jonge grafiek’ (een confrontatie tussen het
werk van leerlingen van de stedelijke Academie
in Brugge en dat van studenten van de Académie des Beaux Arts in Doornik). Daaruit vloeiden ook 2 feestelijke uitgaven voort: een reeks
postkaarten en een reeks postzegels.

FREE SPACE: JONGE BEELDENDE
KUNST

Dankzij een samenwerking met de accordeonklas van het stedelijk Conservatorium en met
de studentenvoorzieningen van de hogescholen
KHBO en Howest, werd ook een actieve brug
geslagen naar de jongeren. Het was immers
naar aanleiding van de eerste editie van Airbag
in 2004 dat de nieuwe accordeonopleiding aan
het conservatorium van start ging. Ondertussen
kozen al een 40-tal leerlingen dit instrument als
basis voor hun muzikale opleiding. Van 11 tot 27
mei stonden 25 concerten gepland, 4 theatervoorstellingen, 2 tentoonstellingen, 1 lezing, 2
cursussen en 1 masterclass, samen goed voor
ruim 29.000 toeschouwers.
Airbag genoot ook nu weer Europese steun,
binnen het interregproject Vis-à-Vis. Dit grensoverschrijdend samenwerkingsverband kreeg
een vervolg in het project Rout’art en zorgde
opnieuw voor een druk grensverkeer tussen
Brugge, Rijsel, Doornik, Kortrijk, Avelgem en
Roubaix, de thuisbasissen van de verschillende
partners. In Brugge werden twee speciale dagen
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Het Free Space project, opgestart in 2003, wil
jonge, beloftevolle kunstenaars extra kansen
geven om nieuw werk te maken en te tonen in
de Bogardenkapel. Sofie Van der Linden mocht
met haar tentoonstelling ‘Der Ansatzpunkt’ de
spits afbijten. Speciaal voor de Bogardenkapel
creëerde zij een reeks nieuwe tekeningen en installaties die geënt waren op Brugse verhalen
en getuigenissen over enkele pleinen en wijken in de stad. In het najaar presenteerde het
Vlaamse collectief Leo Gabin (Lieven Deconinck, Gaëtan Bergerem, Robin De Vooght) onder
de titel ‘Leo Gabin’ hun eerste solotentoonstelling in Brugge. Zij bedachten een reeks nieuwe
schilderijen en video’s. Deze tentoonstelling
was het resultaat van een intense samenwerking tussen het Cultuurcentrum en de stedelijke Academie(KSO).

HORIZON 3: INDIA IN BEELD
Met het beeldende kunstenproject Horizon wil
Cultuurcentrum Brugge 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, lokale context, sociale en culturele diversiteit en identiteit centraal
staan. In deze 3de editie (15 maart – 15 juli)
stonden de kunstenaars en curatoren uit India
centraal.
De bekende Indische curator Shanay Jhaveri
creëerde in Brugge de tentoonstelling ‘India: Visions from the Outside’ over de vaak dwangmatige en stereotype Westerse beeldvorming van

India in films, documentaires en kunstvideo’s.
In De Bond brachten Jhaveri en zijn collega
Shai Heredia een unieke verzameling van Hollywood langspeelfilms, wetenschappelijke documentaires en videofilms samen. Tegelijk presenteerde curator-kunstenares Jeanno Gaussi
haar recentste installatie, foto’s en video’s in de
tentoonstelling ‘Kabul Fragments’ in de Bogardenkapel. In de Biekorffoyer was de educatieve
tentoonstelling Rabindranath Tagore te zien,
een overzicht van de tekeningen van de bekende
schrijver en Nobelprijswinnaar.
Het vierde luik van Horizon 3 bestond uit de
groepstentoonstelling ‘F.E.A.K.: Between Memory and Representation’. Daarin zochten de
Vlaamse kunstenaars Wesley Meuris, Ronny
Heiremans, Katleen Vermeir, Pieter Geenen,
Els Vanden Meersch, Daniël Dewaele en Jasper
Rigole naar het onderscheid tussen de herinnering en de eigenlijke voorstelling daarvan,
met landen als India en China als achtergrond.
De prestigieuze solotentoonstelling ‘will we
ever be able to mark enough?’ van de Indische
kunstenares Shilpa Gupta in De Bond sloot
Horizon af. Het publiek maakte er kennis met
verfijnde en gevoelige kunstwerken die thema’s
als angst, onderdrukking en de situatie van de
vrouw vanuit een Indische context behandelen.
Het was een gezamenlijke productie van de
Fonderie Darling, Montreal, Cargo Curatorial,
het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, Galerie im Taxispalais, Innsbruck en Cultuurcentrum Brugge.

Lehtovaara (FI) en Margrét Sara Gudjónsdóttir
(IS) hun nieuwste creaties. Net als tijdens de
voorbije editie presenteerde December Dance
ook nu heel wat voorstellingen met livemuziek,
van onder meer Ensemble Intercontemporain,
solisten van de NorrlandsOperan, Valdimar
Jóhannsson, en diverse dj’s en geluidsontwerpers. Poëtische afsluiter van het festival was
een feeërieke dansvoorstelling voor kinderen
en families. Meer dan 8.000 dansliefhebbers
genoten intens van deze boeiende en verrassende editie.

Shilpa Gupta te gast
in de Bond

DECEMBER DANCE 12: NORDIC WAVES
Terwijl Horizon 3 in het thema stond van India,
focuste December Dance, een intense samenwerking tussen Cultuurcentrum Brugge en
Concertgebouw, op Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken. Het was een
geslaagde editie met werk uit een zeer innovatieve en boeiende dansscène: de muzikaliteit
van Tero Saarinen (FI), de eigenzinnigheid van
Jyrki Karttunnen (FI), de esthetiek en humor
van Kenneth Kvarnström (SE/FI), de vernieuwingsdrang van het Cullberg Ballet (SE), de
sensueel-theatrale gevatheid van Ina Christel
Johannessen (NO), de monsterlijke poëzie van
Erna Ómarsdóttir (IS), de maturiteit van Kitt
Johnson(DK), de hypnotiserende ruwheid van
Carte Blanche (NO) én de grandeur van het
Göteborg Ballet (SE). Traditiegetrouw bood het
festival ook kansen aan jonge makers. Tijdens
het December Dance Platform presenteerden Heine Avdal (NO), Robin Jonsson (SE), Veli

Het campagnebeeld voor December Dance 2012 werd
genomen uit “Play” van choreograaf Keneth Kvarnström,
gebracht door de Helsinki Dance Company.

D-SPOT: JONGE DANS EN
PERFORMANCE AAN ZET
Na een geslaagde eerste editie in 2011 zetten
Cultuurcentrum Brugge en Het Entrepot met
veel enthousiasme hun exploratietocht verder
op zoek naar jong, prikkelend en avontuurlijk
dansgeweld. Ook de tweede editie, van 24 februari tot 26 februari, was weer een voltreffer,
goed voor volle zalen. Twee jonge Congolese
streetdancers, Dinozord en Jolie Ngemi, mochten met vol jeugdig enthousiasme het festival
openen. Ook de productie ‘Jake’s en Pete’s Big
Reconciliation’ van de gebroeders Pieter en Jakob Ampe kon op veel bijval rekenen. De talentvolle danser Jan Martens voerde samen met
Steefka Zijlstra een wondermooie koppeldans
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Uit “Solid Gold” van
choreografe Ula Sickla

uit. Helmut Van Den Meersschaut bracht met
‘Hollow Men’ een eigenzinnige interpretatie van
het gelijknamig gedicht van T.S.Eliot. Het festival werd afgesloten in de Biekorfzaal met de
intrigerende voorstelling ’Unusual Symptoms’
van de groep Young & Furious, bestaande uit
vier Vlaamse en evenveel Duitse jongeren.

van ‘El Arte Flamenco’ in de schijnwerpers te
plaatsen. Het jaarlijks festival ¡Flamenco! was
een feit. Voor de eerste editie haalden we meteen een grote naam in huis. Het concert van
Tomatito liet de Stadsschouwburg tot aan de
nok vollopen. Het uitverkochte foyerconcert van
Amparo Cortés viel evenzeer in de smaak van de
aficionados die van ver buiten Brugge kwamen
genieten terwijl ze Spaanse wijnen en delicatessen konden degusteren. Samen met Lumière en
Vorming Plus konden we het festival op boeiende wijze omkaderen terwijl een workshop flamencogitaar in de foyer de liefhebbers van het
genre zelf aan het werk zette.

EL ARTE FLAMENCO: BETOVEREND EN
SMAAKVOL
Eind 2010 werd flamenco door Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, toegevoegd aan de Immateriële Werelderfgoedlijst.
Een ideaal aanknopingspunt voor Brugge Werelderfgoedstad om de poorten open te zwaaien
en het vuur, het temperament en de betovering

Voor en na de voorstelling ...

OVERZICHTSTABEL ACTIVITEITEN (Eigen en derden)
Aantal
Eigen

Toeschouwers
Eigen

Aantal
Derden

Toeschouwers
Derden

Toeschouwers
Eigen + Derden

Theater

52

12.537

89

15.071

27.608

Muziek(populaire - en
wereldmuziek)

80

21.959

65

15.145

37.104

Concert (klassieke muziek)

1

559

7

2.700

3.259

Dans

34

10.255

12

5.672

15.927

Muziektheater

12

2.957

11

3.423

6.380

Andere (amusement,
literatuur en audio)

11

2.495

38

10.125

12.620

Totaal
avondvoorstellingen

190

50.460(*)
(*)zonder ramingen
Airbag met ramingen:
73.060

225

54.010

104.470

Schoolvoorstellingen

86

14.548

-

-

14.548

Lessen in het donker

60

11.040

-

-

11.040

336

76.048

225

54.010

130.058
(met 563 voorstellingen)

450 dagen

19 tentoonstellingen

299 dagen

18 tentoonstellingen

192

6.915

335

4.150

11.065

58.160

141.123(*) 154.238 (**)
(met 1.837 activiteiten)

Activiteiten

Podiumactiviteiten

totaal
Tentoonstellingen/Dagen
Educatieve activiteiten
Algemeen totaal

978

82.963

(*) zonder bezoekers tentoonstellingen nu wel met bezoekers
(**) met bezoekers eigen tentoonstellingen (13.115)
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educatieve activiteiten van derden

Openbare bibliotheek
Brugge
Na de vernieuwing van de hoofdbibliotheek in 2011 konden nu ook de buurtbibliotheken in Assebroek en Sint-Jozef hun
deuren heropenen in een aantrekkelijke,
opgefriste locatie. Dit bezorgde de bibliotheek een bijzonder succesvol jaar met een
totaal van zowat 31.000 leners en net geen
1.400.000 uitleningen.

PLEK VAN ONTMOETING EN
DIENSTVERLENING
In 2012 waren er 30.981 individuele leners ingeschreven, waarvan ongeveer een derde jonger dan
18 jaar. In dit cijfer is het collectief gebruik niet inbegrepen: een duizendtal klassen, leerkrachten,
instellingen en onthaalmoeders, die samen een
kleine 10.000 leners vertegenwoordigen. De stijging
van de uitleningen met 2,5 % ten opzichte van vorig jaar is voor een groot deel toe te schrijven aan
Sint-Jozef en Assebroek, waar respectievelijk op 23
juni en 15 september de bibliotheken feestelijk heropend werden. Minder zichtbaar in de cijfers is het
feit dat het gebruik van de bibliotheek zich diversifieert. Het is ook een plek om te studeren, iets op te
zoeken in een boek of op internet, een krant of tijdschrift te lezen, enz. Zo steeg het aantal bezoeken
in de hoofdbibliotheek tot 573.350, gemiddeld ruim
1.800 bezoekers per dag.

Met ‘Aan tafel met de surface’ en de Brugse
Architectuurprijs in januari liepen nog 2 tentoonstellingen van 2011 op hun einde. Op 26
januari startte de activiteitenkalender van 2012
op Gedichtendag met Lieve Blondelle. In februari vierde Kunstencentrum De Werf het tienjarig bestaan van haar jazzlabel met een expo in
de hoofdbibliotheek. In diezelfde maand was
er de expo ‘Overwinteren’. Journalist Johan
Lambrechts kwam op 9 februari in de leeszaal
spreken over ‘Antarctica’. Na de zomer met de
strandbibliotheek, startte op 30 september het
nieuwe boekenprogramma ‘Lees Meer!’. VRTjournalist Freek Braeckman stond borg voor een
geïnteresseerd gesprek met auteurs als Peter
Terrin, Annelies Verbeke, Tommy Wieringa, Filip
Rogiers of Jeroen Olyslaegers. Hoogtepunt van
het najaar was de geslaagde ‘Nacht van de Bibliotheek’, met namen als Bert Gabriëls, Connie
Palmen en Erik Vlaminck op de affiche.

Feestelijke heropening
bibliotheek Daverlo
Assebroek

Jeroen Olyslaegers & Tommy Wieringa bij Freek Braeckman
in Lees Meer

DIGITALE BIBLIOTHEEK

Heropening bibliotheek De Garve Sint-Jozef

Ongeveer 4.000 mensen maakten gebruik van
het vaste internetaanbod van de bibliotheek. Gemiddeld 8.200 bezoekers per maand maakten
van thuis uit gebruik van Cabrio om werken op
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te zoeken, te reserveren, of te verlengen. Hiermee is de bibliotheek de meest bezochte bewonerspagina van de stedelijke website. Steeds
meer collecties worden digitaal aangeboden.
Daarnaast ontwikkelt de bibliotheek activiteiten
om informatiegeletterdheid en mediawijsheid te
bevorderen. Zo kon men, in afwachting van een
Brugs aanbod, op 24 november in een workshop
kennismaken met het e-boek.

EXTRA AANDACHT VOOR DE JEUGD

voorleesuurtje wordt gedragen door een dertigtal vrijwilligers. ‘Voorlezen+’, in de hoofdbibliotheek, combineert voorlezen met een creatieve
verwerking van het verhaal. De Brugse Kinderen Jeugdjury telt gemiddeld 125 leden tussen
de 4 en 16 jaar oud met een twintigtal begeleiders. De leesgroepjes komen 5 keer samen
tussen oktober en april om telkens 2 boeken
te bespreken. Het jaar wordt afgerond met de
eindstemming en een bezoek aan het nationale
bekroningsfeest.
Op 18 maart zakten een duizendtal ouders met
kinderen af naar het jaarlijkse Jeugdboekenfeest om auteurs, illustratoren, muzikanten,
acteurs en animatoren aan het werk te zien.
Het thema in 2012 was ‘Dieren’. Op 18 november vond de eerste ‘Kunstendag voor Kinderen’
plaats. In samenwerking met Casa Blanca vzw
bracht de bibliotheek een Japans kamishibai
verhaal ‘Momotaro’. Het jaar werd afgesloten
met succesvolle wintervertellingen door vertellers Lieselot Boone en Kris Logghe.

DE ERFGOEDBIBLIOTHEEK
Collecties werden uitgebreid via aankoop en
schenkingen. Het gaat om handschriften (ms.
716-720) met onder meer een Brugs genealogisch manuscript en een jubileumaffiche uit de
abdij Hemelsdale (beide uit de 18de eeuw) oude
drukken (HF 609-628) met Brugse drukken en
werk van Brugse auteurs (Joris Cassander, Jacobus Curtius, Juan Luis Vives) en enkele aanvullingen bij bestaande fondsen.

Het Brugse jeugdbibliotheekwerk is stevig verankerd in de 13 bibliotheekvestingen. Naast het
aanbieden van een actueel aanbod ontwikkelt
ze een waaier van activiteiten om kinderen in
contact te brengen met de bibliotheek als plek
van ontspanning en als dé springplank voor het
levenslang leren. De scholenwerking biedt alle
klassen speciale voorwaarden voor collectief
gebruik. Bovendien nodigt het educatief programma ‘De Zevensprong’ alle Brugse leerlingen vanaf de derde kleuterklas tot en met het
zesde leerjaar uit voor een op maat gesneden
bibliotheekinstructie en/of een leesbevorderend
project.
Daarnaast zijn er activiteiten gericht op individuele kinderen en gezinnen. Het traditioneel
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Op 23 mei is in samenwerking met CORES
(Competentieplatform voor Conservering en
Restauratie van Boeken) een expertenoverleg
bestaande uit historici, codicologen, erfgoedzorgers en restaurators georganiseerd voor
vroege cisterciënzerbanden, onder leiding van
Nicolas Pickwoad. Het restauratiedossier 2012
richtte zich naar de restauratie van topstukken
(handschriften en incunabelen), eerstelijnsconservering (reeksen uit de 19de eeuw) en het microfilmen van kranten. Het project ‘EHBO voor
historische boeken’ (februari-mei) zorgde voor
een eerstelijnsconservering van 1.114 oude
drukken. In dit experimenteel project werkte
het eigen personeel samen met vrijwilligers van
CORES, onder leiding van 2 restauratoren. Op
Erfgoeddag op 22 april werd dit project gedemonstreerd voor het grote publiek. Erfgoedcel

Brugge registreerde dit boeiende traject op een
DVD die verspreid werd bij Vlaamse erfgoedbibliotheken en beheerders van historische
boeken. De DVD werd gepresenteerd op het
Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken op 15
november in Leuven.
Op de Erfgoeddag stond alles in het teken van
‘Helden’. De bibliotheek vertoonde de film ‘Missionarissen: helden of avonturiers?’ op basis van
eigen stukken. Luc Vints gaf een aperitieflezing
over Vlaamse helden bij de indianen. Professor
Luc De Queker gaf op 15 mei een lezing over
het Lam Godsretabel van Van Eyck en de link
van dat retabel met de Castilianen in Brugge.
Op 2 oktober gaf professor Kwakkel een lezing
‘handschriften in de 12e eeuw: nieuwe boeken
voor een nieuwe tijd’. De Erfgoedkoffer blijft het
belangrijkste educatie-instrument. Dienstverlening bestaat uit het begeleiden van individuele vorsers en groepen (wegwijs, onderzoek,
reproducties) en het verlenen van bruiklenen
(tentoonstellingen in Brugge, Gent en Koksijde).
De Openbare Bibliotheek is een van de 6 partners in de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB)
en stemt haar erfgoedwerking daarop af. Het
retrospectief catalogiseren van de bewaarcollecties richtte zich naar handschriften, oude
drukken en fondsen (fonds English). Op 14 mei
ging een VEB-projectmedewerker voltijds aan
de slag voor de invoer van oude drukken (1.343
in 2012) in STCV (Short Title Catalogus Vlaanderen). Op 15 november werd door de VEB met
actieve participatie van onze bibliotheek Flandrica.be, een digitaal platform voor bibliotheekerfgoed, gelanceerd. Je kan er een zeventigtal
topstukken online raadplegen.
Op een actieve manier werd geparticipeerd in
ongeveer 15 organisaties en projecten op Brugs
en Vlaams niveau. Het traject ‘Brugge Boekenstad’ is uitgewerkt door het Brugse Erfgoednetwerk (BEN). Via 2 brainstormsessies mondde dit
uit in een blauwdruk voor een beleid ter zake, in
Open Monumentendag (lezing over abdijbibliotheken in Brugge) en in het Gidsenkring-symposion ‘Protestantisme in Brugge’ (lezing en
een workshop ‘16de eeuwse boekdrukkunst’).

GUIDO GEZELLEARCHIEF
Het lopende inventarisatieproject richt zich op
de documentaire bestanden. De eerste conser-

vator Paul Allossery verzamelde alles wat met
Guido Gezelle verband hield om hiermee een
documentatiecentrum uit te bouwen. Dit jaar
werd het volledige knipselarchief ontsloten op
stukniveau. De collectie omvat 4.000 knipsels
en artikels, vaak ongekend materiaal, en loopt
van eind 19de eeuw tot aan de dood van Allossery in 1943. Ze biedt een boeiend overzicht van
de receptie en beeldvorming rond de persoon
van Gezelle in de eerste helft van de 20ste eeuw,
vooral tijdens de oorlogsjaren.
Een belangrijke aanwinst was de verzameling van Bruggeling Maurits De Jonghe. Deze
verzameling vormt een mooie aanvulling op
het Gezellearchief: heel wat Gezelle edities,
vertalingen en recenter studiemateriaal, allemaal piekfijn bewaard. Blikvangers zijn enkele originele handschriften, onder meer het
gelegenheidsgedicht ‘Zij was oprecht als een
edelsteen’ en een fragment van ‘Mijn schamel,
schamel kind’, gekleefd in de luxe-editie ‘Verzen’. Interessant zijn verder een reeks brieven
door Guido Gezelle zelf geschreven, waaronder
4 brieven aan zijn broer Jozef. Ook het ontwerp
dat de Brugse architect Jozef Coucke in potlood
maakte voor de engel van het praalgraf van Guido Gezelle is zeer bijzonder.
De website www.gezelle.be is een gezamenlijk
initiatief van de Openbare Bibliotheek Brugge en het Gezellecentrum van de Universiteit
Antwerpen. Dit initiatief ontsluit de literaire
nalatenschap van Guido Gezelle op een wetenschappelijk verantwoorde manier en stelt deze
ter beschikking via een educatieve website. Via
de databank kan je de inventaris van het Gezellearchief doorzoeken en duizenden foto’s,
handschriften en brieven online raadplegen.
Het brengt een heel divers publiek in contact
met dit unieke erfgoed. Een aantal stukken zijn
sinds 2012 ook terug te vinden via Flandrica.be,
de portaalsite van de Vlaamse erfgoedbibliotheken. Sinds eind dit jaar worden de oudere
Vlaamse boeken uit Gezelles handbibliotheek
ontsloten via de STCV (Short Title Catalogus
Vlaanderen). Vaak gaat het om zeldzame werken in de volkstaal die Gezelle gebruikte voor
zijn filologische studies, of waaruit hij putte voor
zijn poëzie.
Daarnaast werd de tijd genomen om de talrijke
vragen van onderzoekers en geïnteresseerden
via de leeszaal of via e-mail te beantwoorden.
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Er kwamen ook steeds meer vragen om stukken uit het archief te scannen. Verder werkte
het Gezellearchief mee aan de Hiawatha-tentoonstelling in het Guido Gezellemuseum en is
ze betrokken bij het Guido Gezellegenootschap.
Om het archief en de figuur van Gezelle buiten
de kring van het primaire Gezellepubliek onder
de aandacht te brengen, zijn verschillende acties ondernomen zoals bijvoorbeeld het actief
deelnemen aan Cabrio of de bibliotheekblog.

BOVENLOKALE DIENSTVERLENING
Een vijfde van de gebruikers is afkomstig van
buiten het werkgebied. Er werden 2.587 aanvragen uit andere bibliotheken behandeld via
interbibliothecair leenverkeer. Bovendien levert
de Openbare Bibliotheek Brugge als expertisecentrum diensten ter ondersteuning van de andere openbare bibliotheken. Op Vlaams niveau
is de bibliotheek een partner in het Open Vlacc
project (Bibnet).

Concertgebouw
RECORDJAAR BEZOEKERS
In het jubileumjaar 2012 verwelkomde Concertgebouw Brugge voor het eerst in zijn tienjarig
bestaan 180.000 bezoekers. Met 18 % meer
Concerten voor de eerste klas

publiek voor de voorstellingen en 66 % meer
toeschouwers voor de kunsteducatieve activiteiten klokte Concertgebouw Brugge af op een
recordopkomst van 100.000 bezoekers voor het
eigen programma. Ook bedrijfsevenementen,
congressen, concerten van derden en events
brachten 12 maal meer publiek over de vloer,
goed voor 80.000 bezoekers. Het totale bezoekersaantal kwam zo op 180.000. Dat is een stijging van 12 %. Deze recordopkomst biedt het
Concertgebouw een stevige basis voor de uitbouw van de komende ambities. Het Concertgebouw wil in 2013 verder inzetten op internationalisering en kunsteducatieve projecten met
ondermeer de Sound Factory, concerten voor
de eerste klas en open repetities. Aansluitend
breidde het Concertgebouw het aanbod familievoorstellingen in 2012 grondig uit.

ARTISTIEKE LIJNEN EN
SAMENWERKINGEN
Het seizoen 11-12 baadde in helder licht van ratio, klaarheid en kleur. Twee focuscomponisten
zetten dit extra in de verf: Vivaldi en Debussy. Na
het verheven seizoen 11-12 ging het Concertgebouw tijdens 12-13 op zoek naar volkse melodieën en barbaarse schoonheid. Centrale componisten waren Schubert en Bartók.
Op 20 februari vierde het Concertgebouw zijn
tiende verjaardag met een feestelijk verjaardagsconcert onder leiding van Jordi Savall. Het
Concertgebouw koppelde hieraan een volledige
feestweek en werkte hiervoor samen met Kunstencentrum De Werf, Cactus Muziekcentrum,
Anima Eterna Brugge en Brugge Plus. Maar
liefst 4.500 muziek- en dansliefhebbers vierden
met het Concertgebouw mee. Tijdens het slotweekend konden Bruggelingen aan de helft van
de prijs hun tickets boeken. Naar aanleiding van
deze verjaardag stelde het Concertgebouw ook
het kunstboek ‘X’ voor en maakte het een uitgebreide documentaire over het succesvolle eerste
decennium.
Het Concertgebouw blijft zich onderscheiden
door in te zetten op festivals en Domeinen zoals
December Dance, Bach Academie Brugge, Domein Lock en Domein Iván Fischer. De aanvulling met een uitgebreid ‘Context’ aanbod biedt
het publiek steeds de mogelijkheid om zich in
specifieke genres, componisten en/of choreografen te verdiepen.
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projecten met grote lokale, nationale en internationale belangstelling en uitstraling:
Bach Academie Brugge
De Bach Academie Brugge is ondertussen met
Philippe Herreweghe en Collegium Vocale Gent
een vaste waarde in binnen- en buitenland. Tussen 20 en 22 januari bezochten meer dan 5.000
Bachliefhebbers de Bach Academie Brugge in
het Concertgebouw en op verschillende locaties
in Brugge.
Jazz Brugge
Het Concertgebouw, Kunstencentrum De Werf,
Musea Brugge en vzw Jazz Brugge brachten
naar tweejaarlijkse gewoonte het kruim van de
Europese jazz naar Brugge. Zij brachten er in
het Concertgebouw en het Sint-Janshospitaal
een swingende mix van muzikale stijlen waarvan
bijna 1.600 mensen konden genieten.

“Le Chant des Sirènes” gebracht door het Franse Mécanique
Vivante zorgde voor de subtiele kers op de verjaardagstaart
voor de viering van 10 jaar Concertgebouw.

2012
FROM EUROPE

jazzbrugge affiche 2012 def - 420-594_jazzbrugge de lijn affiche 06 22/08/12 10:56 Pagina 1

PROJECTEN
Samenwerkingen met belangrijke partners zorgden opnieuw voor de totstandkoming van unieke

4 - 5 - 6 - 7 OKT
CONCERTGEBOUW

SINT-JANSHOSPITAAL
Donderdag 4 oktober
MANUEL HERMIA TRIO (B)
IRÈNE SCHWEIZER - JÜRG WICKIHALDER (CH)
CHRISTOPHE MONNIOT ‘VIVALDI UNIVERSE’L (F)
ENRICO PIERANUNZI'S NEW EUROPEAN TRIO (IT/NL)

Vrijdag 5 oktober

BACH
ACADEMIE
BRUGGE

PETER JACQUEMYN - EVAN PARKER (B/UK)
HANS LÜDEMANN - SÉBASTIEN BOISSEAU (D/F)
MICHEL GODARD - MONTEVERDI ‘A trace of grace’ (F)
AKA BALKAN MOON (B/BG), ROOT feat. UMAN & GRAZZHOPPA (B)

6 oktober
INFO & RESERVATIE Zaterdag
SAMUEL BLASER - PIERRE FAVRE (CH), KRIS DEFOORT SOLO (B)
Dagticket: 30 euro / 25 euro voorverkoop
Festivalpas (4 dagen): 75 euro

25.01 — 27.01.13
BACH EN HET
THOMASCANTORAAT

050 33 05 29 (De Werf)
070 22 33 02 (Concertgebouw)
www.concertgebouw.be
In&Uit, 't Zand 34 Brugge

www.jazzbrugge.be

FRANCESCO BEARZATTI TINISSIMA QUARTET ‘Monk'n Roll’ (IT)
ALDO ROMANO Complete communion to Don Cherry (F/IT)
ELECTRIC BARBARIAN (NL/B)

Zondag 7 oktober
CLARON McFADDEN & ARTVARK SAXOPHONE QUARTET (NL)
COLLECTIVE ARFI: A LA VIE LA MORT (Tableau-Concert Bruegel) (F)
DJANGO BATES' Belovèd Bird (UK)
CARLOS BICA + MATÉRIA PRIMA (PT), FREE FLAMENCO (ES/F/BG)
Een organisatie van Jazz Brugge vzw, i.s.m. De Werf, Concertgebouw en Musea Brugge

Affiche Jazz Brugge

Iedereen Klassiek
In samenwerking met Klara kon iedereen op zaterdag 1 december tijdens ‘Iedereen Klassiek’ in
het Concertgebouw en op verschillende unieke
locaties in de Brugse binnenstad kennis maken
met 10 eeuwen klassieke muziek. Met meer dan
3.700 bezoekers in het Concertgebouw, in de
winkelstraten en op de Brugse Markt is dit een

Neem uw jaarlijkse duik
in het rijke universum van
Johann Sebastian Bach.

Foto: © Patrick Tournebœuf - Tendance Floue / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Affiche Bach Academie
AFF_bab_A2.indd 1

Ga na het concert met de Avondlijn naar huis. De avondbussen vertrekken op regelmatige
tijdstippen van o.a. ’t Zand, Markt en Biekorf. Info: +32 70 22 02 00 of www.delijn.be.

10/12/12 13:38
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tuurmarkt voor leerkrachten, het overleg cultuur
en onderwijs, de websites www.uitmetjeklas.be
en www.stapindestadbrugge.be zijn initiatieven
van Brugge Plus die in 2012 verder gezet werden.

Het Kamerorkest speelt
Eine kleine Nachtmusik
op “Iedereen Klassiek”.

bewijs dat klassieke muziek niet is weggelegd
voor een kleine groep kenners.
December Dance - Nordic Waves
Voor de zesde editie van December Dance focusten het Concertgebouw en Cultuurcentrum
Brugge zich op ‘The Nordic Countries’: Finland,
Zweden, Noorwegen, IJsland en Denemarken.
Bijna 8.000 liefhebbers van hedendaagse dans
kwamen naar een of meerdere voorstellingen
kijken.

Het culturele wijkwerk wil, door middel van cultuur in al zijn vormen, de betrokkenheid van bewoners vergroten bij het culturele en sociale gebeuren van de stad. Ook het niet-traditioneel
cultuurpubliek en de bewoners van buiten de
binnenstad kunnen zo genieten van culturele
evenementen dicht bij huis. Zo proberen we een
opstap en een toegang te creëren naar het reguliere culturele aanbod. Brugge Plus organiseerde de evenementen ‘Wijk Up’ (impuls aan de
buurtfeesten in Zeebrugge, Sint-Pieters en SintJozef), ‘Tango op de Vismarkt’ met Pasos de Brujas, ‘Uitwijken’ (mei), ‘Cirque Plus’ in de wijken
(juli), ‘Uitwijken’ (september-oktober) en ‘Zomercheques’.

Brugge Plus vzw
Het werkjaar 2012 was voor Brugge Plus
het laatste jaar in een gemeentelijke legislatuur en de eraan verbonden beheersraden. Tal van nieuwe initiatieven zagen het
licht. In de goede traditie van Brugge Plus
waren die opnieuw zeer divers: bijvoorbeeld een viering van 10 jaar culturele
hoofdstad, een congres, een groot project
met Kamagurka en een verrassend fris
muzikaal project ‘Iedereen Klassiek’.

Brugge Plus is actief op veel terreinen. Ten eerste
zijn er de overkoepelende taken in de culturele
sector. De overkoepelende cultuurcommunicatie
gebeurt via de campagne ‘UiT in Brugge’ en specifiek voor jongeren via ‘Brugge Leeft’. De communicatie voor kinderen tot 12 jaar verloopt via
‘Exit onder 12’. Brugge Plus organiseerde binnen
de culturele sector van Brugge een aantal projecten op het kruispunt van cultuur en onderwijs:
‘Vel tegen Vel’ (in samenwerking met het Concertgebouw, Le Channel en dienst Leefmilieu),
Uitwijken en Open Monumentendag. Ook de Cul-
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Uitwijken, Cirque Plus op tournee

De cultuurtoeristische evenementen van Brugge
Plus springen het meest in het oog. Het jaar werd
mooi ingezet met de viering ‘10 jaar Brugge 2002
en het Concertgebouw’ met het openluchtspektakel K@osmos van het Spaans-Argentijnse
‘Grupo Puja!’ en de bijzondere muzikale installatie ‘Le Chant des Sirenes’. Op 20 maart ging het
evenement ‘QNX’ van start. Voor dit evenement
werken schrijver en regisseur Peter Verhelst en
letterbeeldhouwster Maud Bekaert 3 jaar lang
en 3 keer per jaar samen met kunstenaars (muzikanten, schilders, beeldhouwers, dansers, fotografen, filmmakers, enz.), om telkens op een
bijzondere locatie in Brugge een QNX-plek open
te stellen.
Op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen
op 31 maart concerteerde Das Pop op de Markt.
Van 1 mei tot 1 augustus 2012 zette Kamagurka
in Brugge als curator een bijzonder kunstproject
genaamd ‘Kamarama’ neer. Op verschillende locaties bracht hij werk van zijn eigen hand en van
anderen die hem inspireren en fascineren.

Kunstproject Kamarama in de Stadshallen

Lichtfeest in Lissewege

Op 5 mei organiseerden we voor de tweede keer
een Poëzienacht in het Concertgebouw. 100 jaar
Groendienst werd gevierd van 17 tot 21 mei met
de tentoonstelling ‘Boeket voor Brugge’. Brugge
Plus stond, in samenspraak met de Groendienst,
volledig in voor de promotie van dit evenement.
Op 22 mei zakten afgevaardigden van vroegere en
toekomstige culturele hoofdsteden naar Brugge
af om tijdens het congres ‘The decade after’ te
debatteren over het potentiële effect van die titel
op het culturele en sociale leven van een stad.
Op 5 mei organiseerden we voor de tweede keer
een Poëzienacht in het Concertgebouw. 100 jaar
Groendienst werd gevierd van 17 tot 21 mei met
de tentoonstelling ‘Boeket voor Brugge’. Brugge Plus stond, in samenspraak met de Groendienst, volledig in voor de promotie van dit evenement. Op 22 mei zakten afgevaardigden van
vroegere en toekomstige culturele hoofdsteden
naar Brugge af om tijdens het congres ‘The decade after’ te debatteren over het potentiële effect van die titel op het culturele en sociale leven
van een stad.
Op de site van het Entrepot was er van 14 tot 16
juli voor de zesde keer Cirque Plus. Op het strand
van Zeebrugge kreeg het publiek opnieuw gratis
‘Film op het strand’ aangeboden elke donderdag in juli. In het centrum van Lissewege was
er Lichtfeest op 17 en 18 augustus. Op Autoloze
Zondag op 18 september zorgde Brugge Plus
voor straattheater in en rond het Arentshof, de
productie van het podium op de Markt en voor de
eerste editie van ‘Brugge Ontbijt’ langs de Kruisvest. De tweede editie van Kookeet (29 september – 1 oktober) was opnieuw een groot succes.
Op 1 december organiseerde Klara ‘Iedereen
Klassiek’ in het Concertgebouw.
Met het initiatief Kringloopexpo wil Brugge Plus
een tweede leven geven aan tentoonstellings-

Tweede succesvolle editie van Kookeet op de Markt

materiaal. Met onder meer de steun van de Koning Boudewijnstichting is in 2011 een website
opgericht. Zowat alle grote culturele spelers
uit Vlaanderen en Brussel zijn ingeschreven op
de website en bieden er materiaal aan. Brugge Plus heeft het project op nationale televisie
kunnen voorstellen op de zender VIER, in het
programma Plan B onder de rubriek ‘ministerie
van ideeën’. Ze namen ook deel aan het visieatelier van sociale economie, een initiatief van
de federale overheid. Toch blijft het bekendmaken van Kringloopexpo een intensieve taak.
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 en ac-
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Musea Brugge
tiviteiten in de wijken. Beide organisaties willen 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 2012 onder meer in de
organisatie van een busreis naar Le Channel,
twee circusstages, een Vel tegen Vel project en
een samenwerking rond Uitwijken.
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 dit jaar 593.017 bezoekers
over de vloer. Daarvan kochten er 68.609 bezoekers via de balie of een plannetjesautomaat
een stadsplattegrond. Van de Nederlandstalige
bezoekers kochten 2.548 bezoekers een Nederlandstalige bezoekersgids. 2.077 Franstalige
bezoekers kochten de Franse bezoekersgids
aan 2,5 euro. De verkoop van Engelstalige bezoekersgidsen komt op de derde plaats met
1.736 exemplaren.
In 2012 werden er aan de balie 829 logiesreservaties gemaakt, verspreid over de verschillende
hotels en gastenkamers in Brugge en het Brugse Ommeland. In&Uit Brugge verkocht in totaal
86.216 tickets met een piek van 11.070 tickets
in juni (start voorverkoop Concertgebouw en
Cultuurcentrum). Dit is een stijging van 13 %
tegenover 2011. Online steeg de ticketverkoop
naar 30.378 tickets. Dat is een stijging van 26 %.
65 % van het totaal aantal tickets werd aan de
balie verkocht. 35 % werd online verkocht.
Het aantal bezoekers is 12 % gedaald ten opzichte van 2011.
Op 25 november opende een derde toeristisch
infokantoor in Brugge (in het museum Historium, Markt). De openingsuren van de 3 kantoren
werden op elkaar afgestemd. In&Uit is sindsdien 10 uur per week minder open (van maandag tot zaterdag van 10 tot 17 uur, op zon- en
feestdagen van 10 tot 14 uur). Sindsdien wordt
ook met een kleiner team gewerkt.
Brugge Plus heeft een eigen uitgebreid jaarverslag van 2012 dat op eenvoudige aanvraag kan
worden verkregen.
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BRUGGEMUSEUM
Het jaar 2012 stond voor het Bruggemuseum in
het teken van een participatietraject voor Bruggelingen. Met de actie ‘12 plekken om Brugge
te ontdekken’ was de ambitie zoveel mogelijk
stadsgenoten ertoe aan te zetten om het Bruggemuseum - met zijn 12 locaties - te leren kennen. Het Bruggemuseum is een stadsmuseum
dat de inwoners de geschiedenis van hun stad
wil laten beleven op 12 ‘monumentale plekken’,
zijnde monumenten. Als blijvend product van
deze paspoortactie is er de verjaardagskalender waarbij Brugse illustratoren een afbeelding
hebben gemaakt bij elk van de Bruggemuseumlocaties. De lancering van de paspoortactie
viel samen met de opening van het totaal vernieuwde Belfort op 14 april. Deze herinrichting
brengt een evenwicht tussen de beklimming
van het monument zelf (de belevingsfactor) en
het informeren (inclusief het belang van het
historische gebouw). De museale herinrichting
omvatte een grondige facelift van de inkomruimte en een subtiele duiding op de verschillende niveaus van het Belfort. Daarnaast kreeg
het gebouw ook een grondige opfrisbeurt: de
traphal is geschilderd en de verlichting en de
beveiliging is volledig vernieuwd.

Paspoortactie ’12 plekken om Brugge te ontdekken’

Naast de permanente opstelling in het Gezellemuseum vonden daar ook 2 tijdelijke tentoonstellingen plaats. ‘Iedereen is van ergens’
bundelde portetten van 25 auteurs die een
band hebben met West-Vlaanderen. De expo
‘Hiawatha’ toonde de link tussen Gezelle en dit
Indianenepos van Henry Longfellow. Originele
objecten uit de indianencultuur werden er gepresenteerd en de bezoeker kon er ook zelf creatief aan de slag om op een ‘Gezelliaanse wijze’
nieuwe woorden te creëren. Ook voor kinderen

was een aanbod uitgewerkt, waaronder het atelier ‘Gezellig in de tipi’ op de museumdag.
Achter de schermen werd ook hard gewerkt aan
de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Liefde
& Devotie. Het Gruuthusehandschrift’ die in het
voorjaar van 2013 de deuren opende. Ook andere projecten werden volop voorbereid zoals
MAGIS Brugge of een digitaal kennisplatform
rond de middeleeuwse geschiedenis van Brugge, met steun van de Vlaamse overheid.

GROENINGEMUSEUM
In januari 2012 eindigde de door het publiek zeer
gewaardeerde tentoonstelling ‘Vorstelijk Verzameld’, waar meer dan 50 meesterwerken van de
Vlaamse schilderkunst uit het Kunsthistorische
Museum Wenen gepresenteerd werden. Nadien
is de permanente collectie van het Groeningemuseum opnieuw opgesteld, met de nodige aandacht voor minder gekende collectieonderdelen,
zoals kunstwerken uit het prentenkabinet. De
collectie van de Vlaamse Primitieven is in 2012
versterkt door representatieve bruiklenen uit het
Mauritshuis en het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. De presentatie van
vroeg-16e eeuwse panelen is op die manier fors
uitgebreid met werken van onder meer Benson,
David, enz... In het publieksarchief is in het voorjaar een selectie van neoclassicistische schilde-

‘De groene pluim’, een nieuw educatief project voor kinderen

rijen en tekeningen getoond, die in het najaar opgevolgd is door een presentatie van 17de-eeuwse
schilderijen en prenten. Toen kreeg eveneens het
pas verworven portret van Peter Lely een ereplaatsje naast een vrouwenportret van Anthony
van Dyck (privécollectie). Parallel met de vernieuwing van de opstelling zijn de museumjasjes
vervangen door een nieuw educatief project voor
kinderen, genaamd ‘de groene pluim’.

Musea Brugge verwerft
portretschilderij Peter Lely
(2de van links).

In het Arentshuis is de benedenverdieping in de
zomer ingepalmd door het project Kamarama,
waarbij Kamagurka liveateliers organiseerde
met vrienden-kunstenaars. Kamarama was een
meerlocatieproject in samenwerking met Brugge Plus. In het najaar organiseerde het Groeningemuseum samen met de Brugse Rotaryclub de
13e editie van de Europese Grafiekbiënnale.

In 2012 schonk het Groeningemuseum in nauwe
samenwerking met de afdeling collectie en documentatie extra aandacht aan bepaalde initiatieven zoals conservatiebehandelingen. Zo werd
ook het paneel ‘De prediking van Sint-Jan de Doper’ van Pieter Breugel de Jonge gerestaureerd.
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Het liveatelier van
Kamagurka in het kader
van Kamarama
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Het Groeningemuseum leende ook het voorbije
jaar een aantal kunstwerken uit, zowel in binnenals buitenland: een twintigtal werken werden
opgenomen in binnenlandse tentoonstellingen
en 13 werken in buitenlandse tentoonstellingen.
Daarnaast verleende het Groeningemuseum zijn
medewerking aan projecten van het Bruggemuseum en het Hospitaalmuseum waarbij een zeventigtal werken voor tijdelijke presentaties ter
beschikking werden gesteld.
Ten slotte organiseerde het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische
Nederlanden - verbonden aan het Groeningemuseum - in de winter een lezingenreeks in de
Vriendenzaal, die kon rekenen op een vrij grote
publieke belangstelling.

HOSPITAALMUSEUM
Als voorbereiding op een volledige herinrichting
van het Sint-Janshospitaal werd besloten om
vier proefopstellingen uit te voeren. De eerste
was ‘de medische geschiedenis Sint-Janshospitaal Ancien Regime’. In 2013 zullen aansluitend
de proefopstellingen ‘devotionele geschiedenis
Sint-Janshospitaal’, ‘panelen Hans Memling’ en
‘kloostergemeenschap zusters Sint-Jan’ volgen.

Tentoonstellling ‘Van
Chirurgijns tot pestheiligen.
Ziek zijn in Brugge in
de 16de en 17de eeuw’
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Ook de ontwikkeling van een netwerk hospitaalmusea in Europees verband wordt op het programma geplaatst. Een eerste concrete stap in
de realisatie van het netwerk is een structurele
samenwerking tussen STAM (stadsmuseum)

Jaarverslag 2012

Gent, Museum Dr. Guislain Gent en het SintJanshospitaal Brugge. Ook het toetreden tot het
bestuur van Hospitium Vzw en lidmaatschap bij
INHH (Virtual Home of the International Network
for the History of Hospitals) behoren tot de ontwikkeling van dit netwerk.
Het Hospitaalmuseum realiseerde in 2012 enkele tentoonstellingen:
- ‘Van Chirurgijns tot pestheiligen. Ziek zijn in
Brugge in de 16de en 17de eeuw’ (29 september
2011 – 26 februari 2012) was het jaar voordien
aangevat en werd verdergezet tot eind februari.
- De dubbeltentoonstelling ‘Maria in beeld. Madonna’s uit Brugs patrimonium’ liep van 19
april 2012 en loopt door tot 2 april 2013. Deze
selectie van de mooiste Maria met Kindbeelden
uit Brugse museumverzamelingen, vond plaats
in de OLV Ter Potterie en de Sint-Walburgakerk.
- De tentoonstelling ‘De treurenden. Tranen van
Liefde’, van 9 mei tot 9 september, stond centraal op het tentoonstellingsprogramma. Deze
expositie rond de middeleeuwse ‘pleurants’ uit
le Musée des Beaux Arts Dijon werd aangevuld
met een selectie van moderne en hedendaagse kunstwerken rond verdriet en afscheid van
ondermeer Giuseppe Penone, David Claerbout
en Alberto Giacometti. Curator van deze expositie was de structurele samenwerkingspartner Laurent Busine van Le Grand-Hornu.
- De tentoonstelling ‘OCMW collectie te gast,
Maagdenhuismuseum Antwerpen’ (2 oktober
2012 – 6 januari 2013) is de tweede editie van
een jaarlijks evenement. Dit evenement is een
samenwerking met de OCMW partners die
deel uitmaken van het structureel samenwerkingsverband Sint-Janshospitaal–OCMW collecties in museaal verband Vlaanderen.

- ‘Peter Jacquemyn - Hout vasthouden’ (15 september-14 oktober 2012) was een tentoonstelling met houtsculpturen van jazzmusicus Peter
Jacquemyn, in het kader van het vierdaags Jazz
Brugge Festival.
- ‘Janet Cardiff - Thomas Tallis The Forty Part
Motet’ (7 november 2012- 27 januari 2013) was
de laatste tentoonstelling van 2012, een akoestische installatie met motet van Thomas Tallis,
in samenwerking met het Surround! festival van
het Concertgebouw Brugge.

MARKETING EN COMMUNICATIE
Deze overkoepelende afdeling heeft als opdracht
enerzijds de permanente collecties van de 16
museumlocaties en anderzijds alle tijdelijke exposities en andere evenementen te promoten.
Naast het informeren via allerlei kanalen en media - waaronder ook perswerking valt - heeft de
afdeling ook als missie het publiek te teasen en
aan te zetten tot (herhaaldelijk) museumbezoek.
Communicatie
In 2012 zette deze afdeling vooral in op de expo’s
‘De Treurenden. Tranen van Liefde’ en ‘Kamarama’. Daarnaast was er ruime aandacht voor
de permanente collecties en kleinere projecten.
Deze afdeling staat in voor 90 % van de layout van alle eigen promotiedrukwerk, inclusief
de halfjaarlijkse museumkalender die in heel
Vlaanderen wordt verspreid. Verder onderhoudt

ze de viertalige museumwebsite en diverse eigen
sociale media. In 2012 bezochten 63.126 unieke
bezoekers de website van Musea Brugge en vertienvoudigde het aantal belangstellenden van de
facebookpagina (van ongeveer 250 naar 2500).
De museumtweets worden door ongeveer 1.000
volgers gelezen.

Tentoonstelling ‘Peter
Jacquemyn – Hout vasthouden’

Pers
De communicatieafdeling speelt voortdurend in
op de vele vragen van de media. Ook werden een
dertigtal persberichten uitgestuurd, tientallen
persconferenties georganiseerd en heel wat filmploegen onthaald. De aanpak resulteerde in een
tachtigtal recensies en heel wat radio- en televisiereportages, onder andere in diverse BBC-programma’s. Naast de free publicity werd ook, vooral
in de nationale media, advertentieruimte aangekocht en ook een reeks mediadeals gesloten.
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Publiekscijfers
Musea Brugge klokte af op 936.395 bezoekers.
De drukst bezochte locaties waren de O.L.V.-kerk
(227.335), het Belfort (198.828) en het Groeningemuseum (128.316).
Marketing
Deze afdeling zorgt voor de optimalisatie en
ondersteuning van de activiteiten van Musea
Brugge. In 2012 werden de museumtarieven en
de structurele overeenkomsten met strategische partners op punt gezet. Ook de kassawerking werd geoptimaliseerd (examens personeel,
nieuwe ticketingpartner).

COLLECTIE EN DOCUMENTATIE
De afdeling Collectie en Documentatie omvat de
werking van de museumbibliotheek en de afdeling Behoud en Beheer. De bibliotheek verwerkte
het vaste tijdschriftenbestand en verwierf 684
boeken.
De cel Behoud en Beheer behandelde tijdelijke
bruiklenen van 75 objecten uit eigen collectie aan
25 instellingen en 3 kunstwerken in langdurige
bruikleen. De collectie dubbele affiches maakte
de dienst aan het Stadsarchief over.

De Brugse Trim- en Roeiclub
aan het Waggelwater pakte
op de Erfgoeddag uit met een
heuse “Wall of Fame”.
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De afdeling werkt inhoudelijk en praktisch mee
aan alle eigen tentoonstellingen op het vlak van
behoud en beheer. In het kader hiervan zijn 74
kunstwerken geconserveerd of gerestaureerd,
waarvan 42 uit eigen collecties.
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Naast de verbetering en de aanpassing van gegevens groeide de digitale databank van de eigen
collecties in 2012 aan met 1.406 records voor
minstens 1.904 objecten. Dit wordt ondersteund
door het maken van digitale opnames door de
stadsfotografen en Lukas Art in Flanders, in totaal meer dan 3300 opnames.
Aan de ontwikkeling van standaardprocedures
met betrekking tot het verantwoord omgaan met
collectiestukken is in 2012 verder gewerkt, met
het accent op conditierapportage.
Vanuit de afdeling werden de tentoonstellingen
‘Mariale processiebeelden uit Brugse bedehuizen’ in de Sint-Walburgakerk en ‘Muziek op bestemming’ in de Sint-Jacobskerk georganiseerd.

ERFGOEDCEL BRUGGE
Erfgoedcel Brugge wil zo veel 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 de speerpunten.
Erfgoedcel Brugge stimuleerde Brugse erfgoedinstellingen en -verenigingen tot deelname
aan Erfgoeddag 2012, met als thema ‘Helden’. De
63 activiteiten van maar liefst 55 erfgoedspelers
verwelkomden 12.500 bezoekers op 21 en 22 april.

Met ‘Sportverhalen’ ging de Erfgoedcel samen
met de Sportraad en de Sportdienst op zoek naar
kleine en grote momenten uit de Brugse sportgeschiedenis. Een panelenparcours, een publicatie rond 50 jaar Sporttrofee, een ontmoeting
met Brugse sporthelden, nieuwe getuigenissen,
oude en nieuwe foto’s, een erfgoedhalte en een
brochure rond erfgoedzorg stonden op het menu.
De website www.historischebronnenbrugge.be
stelde zijn elfde bron voor: ‘Pieter Le Doulx over
vermaarde Bruggelingen. Biografieën tot 1800’.
Ook aan de erfgoedwebsites www.verhalenbankbrugge.be, www.beeldbankbrugge.be en www.
huizenonderzoekbrugge.be is nieuw materiaal
toegevoegd, onder andere naar aanleiding van
de 175ste verjaardag van het Koninklijk Instituut
Spermalie.
In 2009 werd de Heilig Bloedprocessie opgenomen op UNESCO’s representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. In
2012 zette Erfgoedcel Brugge diverse figuranten
en vrijwilligers in de kijker via een openluchttentoonstelling. Op het ICCN-congres in Zuid-Korea
werd de werking rond de Brugse Bloedprocessie
gedeeld met internationale experten.
Met een nieuw infobord ‘Op stap met de Brugse
beer’ op het Walplein en voor het eerst ook infoborden in Lissewege en Zeebrugge, zijn er in
totaal 16 infoborden. Hierop gebaseerd, werd in
samenwerking met Toerisme Brugge de eerste digitale Brugse erfgoedwandeling met een
smartphone gerealiseerd.
De 5 reminiscentiekoffers ‘Souvenirs. Foto’s,
filmpjes en Elixir voor een namiddag vertelplezier’ werden ontwikkeld voor begeleiders in rusthuizen, woon- en zorgcentra, ziekenhuizen of
seniorenverenigingen. De opzet is ouderen laten
praten over het alledaagse leven van vroeger.
In de aanloop naar de herdenking van Wereldoorlog I werden de krijtlijnen voor het Brugse
herdenkingsprogramma uitgewerkt.
Onder de noemer BEN of Brugs Erfgoednetwerk wordt sinds 2011 ook een extra lokale erfgoedwerking opgezet met ondersteuning van
de Vlaamse Gemeenschap. Het BEN tekende
in 2012 de krijtlijnen uit voor twee nieuwe verhaallijnen over Brugge: ‘Brugge Letterstad’ en
‘Handmade in Brugge’.

Het Brugs Erfgoednetwerk zette ook in op een
originele omgang met het veelzijdige Brugse
erfgoed. ‘Snapshot’ is een reeks fototentoonstellingen in de tuin van het Volkskundemuseum.
Fotografen Nele Van Canneyt, Jimmy Kets en
studenten van het Fotohuis (Stedelijke Academie)
gaven hun kijk op Zeebrugge, de Schuttersgilde,
de Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaan
en de Brugse sporthelden.

Herinneringen ophalen
met de koffers ‘Souvenirs.
Foto’s, filmpjes en Elixir voor
een namiddag vertelplezier’

RAAKVLAK
De taken die Raakvlak in navolging van de resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid dient
op te nemen, omvatten in 2012 de advisering van
bouwdossiers, de inventarisatie van ongekend
archeologisch erfgoed in de kustvlakte, de inventarisatie van vondsten door middel van het programma Digitall en in belangrijke mate ook de
publiekswerking. Deze publiekswerking bestaat
uit de deelname aan Open Monumentendag en
de Groene Fietsgordeldag, maar vooral de workshops voor scholen rond recent en middeleeuws
afval.
Wat het veldwerk betreft, voerde Raakvlak op
Brugs grondgebied zelf heel wat onderzoek uit.
Grootschalig proefsleuven- en/of booronderzoek
vond plaats in het gebied van de Spie en op de
terreinen van de geplande A11, het Hollands
complex in Zwankendamme en het vormingsstation van Infrabel, eveneens in Zwankendamme.
Deze onderzoeken hebben tot doel om voorafgaand aan de werken ongekend archeologisch
erfgoed in kaart te brengen. De onderzoeken
laten ook toe om in een groot gedeelte van de
oostelijke kustvlakte de vroegere landschappen
te reconstrueren.
In de Brugse binnenstad is verkennend onderzoek uitgevoerd op de terreinen van het voormalige klooster van de Redemptoristinnen aan de
Katelijnestraat en het Woon- en Zorgcentrum
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Stadsarchief
Ter Potterie aan de Peterseliestraat. Geen van
beide onderzoeken leidde tot verdere opgravingen. Naar aanleiding van stabiliteitsproblemen
van de laatmiddeleeuwse toren van het Hof van
Gistel in de Naaldenstraat is een kleine opgraving uitgevoerd.
In het huizenblok tussen de Jeruzalemstraat,
de Korte Rijkepijndersstraat en de Driezwanenstraat zijn sporen van amberbewerking tijdens
de late middeleeuwen aangetroffen.

Het Stadsarchief kwam in 2012 verscheidene malen in de belangstelling. Dit gebeurde
naar aanleiding van enkele publieksmomenten, zoals het Erfgoedweekend en de
Open Monumentendagen. Daarnaast konden enkele opmerkelijke resultaten worden
geboekt bij de dagelijkse werking, zoals de
aanwinsten en de selectie van archief en
documentatie, de ontsluiting en inventarisatie, behoud en beheer, de digitaliseringsprojecten en de culturele en wetenschappelijke uitstraling.

Belangrijke aanwinsten
Het gemeentearchief van Assebroek, dat nog
gedeeltelijk op de plaatselijke gemeenteafdeling
werd bewaard, is nu volledig naar het Stadsarchief overgebracht. Dit gaf aanleiding tot een onverwachte vondst: in een al meer dan een halve
eeuw afgesloten en vergeten wijnkelder werd
een verloren gewaand gedeelte van het gemeentearchief van voor 1945 aangetroffen, met ondermeer de vooroorlogse bouwdossiers. Vooraleer
deze documenten kunnen worden geraadpleegd,
moeten ze deskundig gereinigd en gerestaureerd
worden. Daarvoor zijn de nodige contacten gelegd met het Brugse CORES (het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van
Boeken en Archief).

FINANCIEN, PERSONEEL EN
MERCHANDISING
Ondanks de ongunstige conjunctuur voldeden de
shop- en ticketontvangsten in 2012 aan de budgettaire verwachtingen. Dit resultaat is te wijten
aan het succes van de tentoonstelling ‘Vorstelijk
Verzameld’ en de expo ‘De Treurenden’. Deze
tentoonstelling over leven, sterven en afscheid
nemen van geliefden, wist met haar universeel
thema vele bezoekers te raken. De verzorgde
tentoonstellingscatalogus is door opvallend veel
bezoekers gekocht als aandenken.
Musea Brugge ging ook het voorbije jaar zeer
zorgzaam om met de werkingsmiddelen, wat
leidde tot een besparing van een goede 10 % op
de initiële begrotingscijfers.
Heel wat museummedewerkers kregen in 2012
- na jarenlange wachttijd - meer werkzekerheid
en/of een duidelijkere taakafbakening. De beveiliging is ook verder geprofessionaliseerd.
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De stedelijke administratie heeft in totaal 270 dozen voor permanente bewaring overgedragen. Dit
is heel wat minder dan in 2011 (1.200 dozen) en
2010 (1.000 dozen). Daar staat echter tegenover
dat we dit jaar 238 meter papieren archief uit de
administratie konden vernietigen, een veelvoud
van de voorgaande jaren (in 2011: 75 meter en in
2010: 50 meter). De overdracht van de collectie
affiches uit het Steinmetzkabinet (Musea Brugge) verdient nog een aparte vermelding.
Dankzij een legaat van wijlen mevrouw Lisette
De Loose, weduwe van de heer Willy Lapouter,
bekend als zanger-cabaretier Willy Lustenhouwer, kon het audiovisueel archief van Willy Lustenhouwer worden vervolledigd. Al in 2007 had
het stadsbestuur een gedeelte van dit archief
aangekocht bij het Comité voor Initiatief en in
het Stadsarchief ondergebracht. Bij de verwerving van niet-stedelijke archieven springt ook de
schenking door baron Jean-Pierre van Zuylen
van Nyevelt van het archief van de Brugse ‘Société Royale de Musique’ uit de eerste helft van de
vorige eeuw in het oog. De belangrijkste aankoop

betreft de uitgebreide collectie foto’s van Albéric
Heyvaert (1875-1957), die tijdens zijn verblijf als
magistraat in Brugge (1905-1922) een zeer verdienstelijk amateurfotograaf was.

STADSARCHIEF GEEFT ONDERDAK AAN
MENDOP VZW
De jonge vzw Mendop (Mens en Dier op papier),
een onafhankelijk archief- en documentatiecentrum over de zeer uiteenlopende relaties tussen
mensen en dieren, is een initiatief van enkele bevlogen Bruggelingen rond publicist Jan Desmet.
De vzw wil uitgroeien tot een landelijk expertisecentrum op dit gebied, maar blijft in Brugge
verankerd. Om die verankering te ondersteunen
heeft het stadsbestuur de vzw Mendop voor 6
jaar onderdak gegeven in het Stadsarchief. Van
24 februari tot 25 maart kon het publiek tijdens
een tentoonstelling en enkele randactiviteiten in
het Stadsarchief kennismaken met de werking,
de collecties en de bestanden van Mendop vzw.

Museum Boymans Van Beuningen in Rotterdam.

Verloren gewaand gemeentearchief van Assebroek

In het kader van de jaarlijkse Erfgoeddag (22
april, thema: ‘Helden’) organiseerde het Stadsarchief, in samenwerking met de Erfgoedcel en
de Openbare Bibliotheek, de tentoonstelling ‘Memorabele Bruggelingen vereeuwigd door Pieter
Le Doulx’. De tentoonstelling liep tot 6 juni en
werd besloten met een slotmanifestatie rond het
thema ‘Helden’. Op deze slotmanifestatie is de
online publicatie voorgesteld van de handschriften van de Brugse kunstschilder en historicus
Pieter Le Doulx (1730-1807) over Brugse kunstenaars en ‘vermaarde mannen’ op de website
www.historischebronnenbrugge.be.

Diploma van ‘dierenvriend’ van een Brugse politieman,
uit de collectie van vzw Mendop

OPMERKELIJKE ACTIVITEITEN
In 2012 heeft het Stadsarchief in eigen huis na
de tentoonstelling rond de werking van Mendop
nog 2 tentoonstellingen georganiseerd, steeds
met allerlei randactiviteiten, zoals lezingen,
een atelier voor kinderen en geleide bezoeken.
Daarnaast werkte het Stadsarchief mee aan initiatieven van de Erfgoedcel, Musea Brugge, Monumentenzorg, de stadsbeiaardier en het Cultuurcentrum. Het Stadsarchief werkte ook mee
aan spraakmakende tentoonstellingen in het
buitenland, zoals ‘De weg naar Van Eyck’ in het

Tentoonstelling ‘Memorabele Bruggelingen vereeuwigd door
Pieter Le Doulx’
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Het Stadsarchief werkte mee aan de Open Monumentendagen op 8 en 9 september met als
thema ‘Muziek, woord en beeld’, onder andere
met de tentoonstelling ‘Een openbare bibliotheek in de Jeruzalemkapel’, die te zien was tot
30 november.
De voorbereiding van de herdenkingsactiviteiten
rond de Eerste Wereldoorlog is in het Stadsarchief op kruissnelheid gekomen. Het Stadsarchief werkt in dit verband aan een eigen tentoonstelling, in nauwe samenwerking met Toerisme
Brugge, Musea Brugge en de Erfgoedcel. Voor
deze tentoonstelling, die start op 14 oktober
2014, kan het Stadsarchief een beroep doen op
prof. dr. Sophie De Schaepdrijver als curator. Het
Brugse belangstellende publiek kon voor het
eerst kennismaken met prof. De Schaepdrijver
tijdens een fel gesmaakte lezing in het Concertgebouw op 18 oktober.

OPMERKELIJKE STIJGING
PUBLIEKSBEREIK
Er waren 3.328 dagelijkse inschrijvingen in het
register van de leeszaal, een opmerkelijke stijging van 17,5 % ten opzichte van 2011. De geregistreerde bezoeken vertegenwoordigen 837
unieke bezoekers. Het hoge aantal bezoeken
is te danken aan een forse stijging door bachelor- en masterstudenten. De bezoekers van
de leeszaal vroegen 5.111 keer documenten uit
het depot aan, opnieuw een stijging van bijna 8%
ten opzichte van 2011. Sinds december wordt de
leeszaal van het Stadsarchief ook expliciet opengesteld voor studerende studenten. De respons
daarvoor is zeer gering.
Het publieksbereik is breder dan de leeszaalwerking. In samenwerking met de vzw Levend
Archief, het Brugse Genootschap voor Geschiedenis, de Erfgoedcel, de Universiteit Gent en
de Vlaams-Nederlandse Contactgroep Signum
werd een twaalftal lezingen en causerieën georganiseerd met steeds 30 tot 100 bezoekers.
2012 was een recordjaar voor geleide bezoeken: niet minder dan 52 groepen bezochten het
Stadsarchief. Het overgrote deel hiervan bestond uit scholen (47). Twaalf groepen hadden
hun geleid bezoek voorbereid op basis van onze
website www.adornesachterna.be, bestemd voor
het middelbaar onderwijs. In 2012 is deze website 7.731 keer aangeklikt. De website www.hui-
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zenonderzoekbrugge.be is 9.363 keer bezocht,
de website www.historischebronnenbrugge.be
12.658 keer en de website www.beeldbankbrugge.be niet minder dan 51.056 keer.
In 2012 werden er 3.077 nieuwe beschrijvingen
gemaakt bij afbeeldingen uit het Stadsarchief
voor de website www.beeldbankbrugge.be. Het
succes van deze website heeft ook geleid tot een
project voor het basisonderwijs, de ‘beeldbankkoffer’, een afstudeerproject van drie studenten
lerarenopleiding aan de KATHO-campus Tielt.
Dit project werd in het Stadsarchief voorgesteld
op het eind van het schooljaar 2011-2012. Vanaf
2013 wordt deze ‘beeldbankkoffer’ ook via de
website aangeboden aan het basisonderwijs.
Voor de financiering, praktisch beheer en redactionele afspraken voor deze websites kan steeds
een beroep worden gedaan op de Erfgoedcel.
De digitaliseringsprojecten van het Stadsarchief
verdienen hier nog een aparte vermelding. Deze
projecten kunnen alleen in stand gehouden worden dankzij de vrijwilligerswerkgroep Enter van
de vzw Levend Archief. Meest in het oog springend zijn de ontsluiting van de affiches voor
1914-1918 en de voorbereiding voor de online
toegang van de akten van de Burgerlijke Stand.

Hoofdstuk 11

Toerisme

Toerisme
Meten is weten. Nooit werden rond toerisme meer gegevens verzameld dan in
2012. Uit het jaarlijkse rapport van European Cities Marketing 2012 onthouden we
dat Brugge is uitgegroeid tot een zeer competitieve bestemming. De jaarlijkse groei
tussen 2007 en 2011 lag in Brugge hoger
dan het gemiddelde van de 111 Europese
benchmarksteden. Het vijfjaarlijkse kunststedenonderzoek, dat in 2012 werd afgerond, raamt het aantal toeristen in Brugge
op 3.855.000. Het onderzoek biedt nieuwe
verrijkende inzichten op vlak van profiel,
besteding en tevredenheid van onze bezoekers. Inmiddels is ook het hotelrapport van
de Plantijn Hogeschool uitgegroeid tot een
vaste waarde. In dit onderzoek vernemen
we meer over de gemiddelde kamerprijs en
–omzet, de echte barometer voor de levensvatbaarheid van de hotels. En in het najaar
van 2012 werd het nieuwe strategisch plan
voor het toerisme in Brugge afgerond. In
het plan worden nieuwe mogelijkheden
en kansen aangereikt voor het toekomstig
toerismebeleid. Dit plan is het resultaat van
intens overleg met diverse stakeholders uit
de private en publieke sector.

voor de diensten voor toerisme van de kunststeden en de uitbouw van het eerstelijnsonthaal via
taxichauffeurs, bootjesexploitanten en koetsiers
in de verschillende kunststeden. Deze projecten worden opgezet vanuit de vzw Kunststeden
Vlaanderen die eind 2011 werd opgericht om
projecten van gemeenschappelijk belang uit te
werken voor de diensten voor toerisme van de
kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven. De projecten worden betoelaagd
voor respectievelijk 337.000 en 305.000 euro. De
aan Brugge toegewezen subsidie voor de uitwerking van deze projecten bedraagt respectievelijk 67.400 en 61.000 euro. Het totale bedrag
van de in 2012 aan Brugge toegewezen subsidies voor toeristische projecten en cultuur-toeristische evenementen bedroeg 628.400 euro.

Budget

Het aantal hotels in Brugge (exclusief Zeebrugge) daalde in 2012 met zes uitbatingen, wegens
stopzetting of wegens herinschaling in een andere categorie bepaald in het Vlaams logiesdecreet. Het betreft de Passage I, de Passage II,
De Herborist, ’t Putje II, Graaf van Vlaanderen
en Lybeer. Een aantal hotels (Boterhuis, Loreto,
’t Putje, Duc de Bourgogne) is in kamers uitgebreid, een aantal hotels (Lucca, Bauhaus) biedt
minder kamers aan. De cijfers in bovenstaande
tabel geven de situatie weer op het ijkmoment 1
juli. Het nettoresultaat binnen de hotelcategorie is een daling van 85 kamers of 357 bedden
ten opzichte van 2011. In Zeebrugge groeide het
aantal hotelkamers en –bedden aan tot respectievelijk 106 en 204 door de komst van het Ibis
Styles hotel.

De voorbije jaren is Toerisme Brugge erin geslaagd om via poolvorming, de toeristische
impulsprogramma’s en bijdragen uit de private sector het reguliere werkingsbudget substantieel te verhogen. Toerisme Brugge kon in
2012 opnieuw heel wat middelen binnenhalen
als co-financiering voor specifieke projecten,
evenementen en promotie-acties die in dat jaar
werden voltooid of aangevat.
Zo ondersteunt Toerisme Vlaanderen de dubbeltentoonstelling die stad Brugge in 2014 zal
opzetten in het kader van de herdenking van
de Eerste Wereldoorlog voor een bedrag van
500.000 euro. Vlaanderen investeert eveneens in
het opzetten van een gemeenschappelijk CRM

Toerisme in cijfers
Evolutie van de hotelcapaciteit in Brugge
(exclusief Zeebrugge)
2008

2009

2010

2011

Aantal hotels

HOTELS

112

111

113

109

2012
103

Hotelkamers

3243

3231

3563

3525

3440

Hotelbedden

7045

7043

7747

7628

7271

Bron: Westtoer

Evolutie budget
2008

150

2009

2010

2011

2012

Stad Brugge

1.321.525,21

1.332.716,79

1.554.256,48

1.512.456,14

1.498.803,31
628.400,00

Subsidies

312.000,00

797.200,00

267.000,00

169.184,00

Private inbreng

171.928,80

100.070,00

50.000,00

50.000,00

59.500,00

Poolwerking

127.534,00

134.415,54

133.372,99

156.210,83

161.843,92

Totaal

1.932.988,01

2.364.402,33

2.004.629,47

1.887.850,97

2.348.547,23
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Evolutie bezoekers musea en attracties
Attractie

2008

2009

2010

2011

2012

Stedelijke musea

763.123

898.463

860.445

984.568

936.395

Boottochten

907.960

974.038

954.060

1.040.937

988.127

City Tour Brugge

46.930

43.855

38.587

41.057

46.087

City Tour Damme

1.593

1.606

1.086

813

901

Voor de vijf rederijen was het voorbije jaar opnieuw succesvol. Bijna 1 miljoen bezoekers lieten zich een boottochtje welgevallen. Daarmee
strandde het aantal bezoekers op een zucht van
het topjaar 2011. Ook de stedelijke musea kijken tevreden terug op 2012, zelfs zonder grote
tijdelijke tentoonstelling en ondanks het feit dat
het Belfort, een absolute publiekstrekker, drie
maanden door renovatiewerken gesloten was,
was 2012 een van de betere jaren.

In 2012 ging de Brugge City Card 7305 keer over
de toonbank. Sinds de start van deze digitale
voordeelpas (juli 2009), geldig voor 48 of 72 uur,
werden meer dan 21.000 stuks verkocht waarmee in totaal 182.650 bezoeken aan musea, bezienswaardigheden en attracties werden afgelegd. Bij Toerisme Brugge werden 3431 gidsen
geboekt in het kader van een rondleiding of een
dagtrip.
Bezoekersaantallen in de toeristische
infokantoren

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 (brochures, Brugge City
Card, …).
De omzet uit publieksverkoop is in 2012 gedaald.
Weliswaar viel er een stijging in omzet te noteren bij de dagtrips en de Brugge City Card maar
die stijging bleek niet voldoende om de dalende
omzet bij de gidsbeurten en logiesreserveringen
te compenseren. Deze daling op vlak van logiesboekingen via toeristische infokantoren is een
universeel gegeven en valt te verklaren door het
toenemend aantal alternatieve boekingsplatformen.

2008
2009
2010
2011
2012
t Zand (Con813.421 674.771 655.039 674.423 593.017
certgebouw)
Stationsplein
N.B. 121.396 154.765 172.627 169.130
(Station)
Markt
N.B.
(Historium)
totaal
813.421 796.167 809.804 847.050 762.147
N.B. = geen cijfers voor een volledig jaar beschikbaar

Net voor de zomervakantie werd het toeristisch
onthaal in het vernieuwde Badengebouw in Zeebrugge in gebruik genomen en eind november
opende een nieuw toeristisch onthaalpunt in
Historium Brugge. Zo beschikt Brugge over drie
fysische onthaalpunten voor bezoekers op toeristisch relevante plekken in de binnenstad: het
Stationsplein, de Markt en ‘t Zand. Uit de cijfers
blijkt een daling van het aantal bezoekers aan de
toeristische infokantoren in de binnenstad.

Resultaten / omzet incoming afdeling
2008

2010

2011

2012

gidsbeurten

140.407,50

157.662,00

176.450,00

237.739,00

170.738,30

dagtrips

204.362,50

178.900,60

185.181,95

233.053,33

266.179,10

96.327,41

122.078,82

131.415,00

140.959,41

119.404,60

-

31.050,00

201.667,00

264.325,00

271.057,00

933.884,64

1.013.162,28

1.090.871,42

1.241.856,17

1.024.463,63

1.093.546,40

933.884,64

1.013.162,28

1.090.871,42

1.213.680,52

logiesreserveringen
verkoop artikels
Brugge City Card
Totaal

152

2009
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Evolutie bezoekers musea en attracties
Attractie

2008

2009

2010

2011

2012

Stedelijke musea

763.123

898.463

860.445

984.568

936.395

Boottochten

907.960

974.038

954.060

1.040.937

988.127

City Tour Brugge

46.930

43.855

38.587

41.057

46.087

City Tour Damme

1.593

1.606

1.086

813

901

Voor de vijf rederijen was het voorbije jaar opnieuw succesvol. Bijna 1 miljoen bezoekers lieten zich een boottochtje welgevallen. Daarmee
strandde het aantal bezoekers op een zucht van
het topjaar 2011. Ook de stedelijke musea kijken tevreden terug op 2012, zelfs zonder grote
tijdelijke tentoonstelling en ondanks het feit dat
het Belfort, een absolute publiekstrekker, drie
maanden door renovatiewerken gesloten was,
was 2012 een van de betere jaren.

In 2012 ging de Brugge City Card 7305 keer over
de toonbank. Sinds de start van deze digitale
voordeelpas (juli 2009), geldig voor 48 of 72 uur,
werden meer dan 21.000 stuks verkocht waarmee in totaal 182.650 bezoeken aan musea, bezienswaardigheden en attracties werden afgelegd. Bij Toerisme Brugge werden 3431 gidsen
geboekt in het kader van een rondleiding of een
dagtrip.
Bezoekersaantallen in de toeristische
infokantoren

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 (brochures, Brugge City
Card, …).
De omzet uit publieksverkoop is in 2012 gedaald.
Weliswaar viel er een stijging in omzet te noteren bij de dagtrips en de Brugge City Card maar
die stijging bleek niet voldoende om de dalende
omzet bij de gidsbeurten en logiesreserveringen
te compenseren. Deze daling op vlak van logiesboekingen via toeristische infokantoren is een
universeel gegeven en valt te verklaren door het
toenemend aantal alternatieve boekingsplatformen.

2008
2009
2010
2011
2012
t Zand (Con813.421 674.771 655.039 674.423 593.017
certgebouw)
Stationsplein
N.B. 121.396 154.765 172.627 169.130
(Station)
Markt
N.B.
(Historium)
totaal
813.421 796.167 809.804 847.050 762.147
N.B. = geen cijfers voor een volledig jaar beschikbaar

Net voor de zomervakantie werd het toeristisch
onthaal in het vernieuwde Badengebouw in Zeebrugge in gebruik genomen en eind november
opende een nieuw toeristisch onthaalpunt in
Historium Brugge. Zo beschikt Brugge over drie
fysische onthaalpunten voor bezoekers op toeristisch relevante plekken in de binnenstad: het
Stationsplein, de Markt en ‘t Zand. Uit de cijfers
blijkt een daling van het aantal bezoekers aan de
toeristische infokantoren in de binnenstad.

Resultaten / omzet incoming afdeling
2008

2010

2011

2012

gidsbeurten

140.407,50

157.662,00

176.450,00

237.739,00

170.738,30

dagtrips

204.362,50

178.900,60

185.181,95

233.053,33

266.179,10

arrangementen

492.787,23

523.470,86

396.157,47

365.779,43

197.084,63

96.327,41

122.078,82

131.415,00

140.959,41

119.404,60

logiesreserveringen
verkoop artikels
Brugge City Card
Totaal

152

2009
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-

31.050,00

201.667,00

264.325,00

271.057,00

933.884,64

1.013.162,28

1.090.871,42

1.241.856,17

1.024.463,63

1.093.546,40

933.884,64

1.013.162,28

1.090.871,42

1.213.680,52

Vernieuwd Badengebouw met toeristisch onthaalpunt

Marketing
Toerisme Brugge is op het vlak van (internationale) bestemmingspromotie op veel domeinen
actief. Er zijn de eigen print en website, de opvolging van de campagnes die Toerisme Vlaanderen opzet ten voordele van de bestemming, de
eigen joint-promotions met derden, de pers- en
tradewerking, de jaarlijkse consumentencampagne die in de winter ten voordele van het verblijfstoerisme wordt opgezet.
Met de campagne Visit Bruges, visit more,
scoorde Brugge internationaal. De campagne
werd door Toerisme Vlaanderen genomineerd in
de categorie ‘Beste marketingcampagne 2012’.

Een beeld uit de campagne Visit Bruges, visit more

De nieuwe website, die als speerpunt van deze
campagne fungeert, werd bij de uitreiking van
de jaarlijkse Webby Awards genomineerd in de
categorie ‘Travel’. De Webby Awards worden in
de industrie als één van de belangrijkste graadmeters voor succesvolle projecten aanzien. Met
deze campagne was Toerisme Brugge actief op
vijf markten (regio’s) die vanuit verblijfstoeristisch oogpunt van prioritair belang zijn. De campagne bespeelde de volledige marketingmix,
zowel offline als online met bijzondere aandacht
voor nieuwe media (twitter, facebook, google+,
pinterest, foursquare, instagram) en nieuwe acties (word of mouth). Daarnaast werd opnieuw
samengewerkt met een aantal carriers.

Dezelfde campagne in het straatbeeld
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Meeting in Brugge vzw Congresbureau

Filmopnames, hier van de
BBC-reeks ‘The White Queen’,
genereren eveneens een goede
publiciteit voor Brugge.

Als onderdeel van haar generieke werking zet
Toerisme Brugge ook sterk in op het genereren
van gratis publiciteit via toeristische pers en de
professionele reissector. In samenwerking met
Toerisme Vlaanderen werden 286 journalisten,
76 bloggers en 347 professionelen door de persen-tradecel begeleid. Toerisme Brugge wordt in
dit onderdeel van haar werking sinds 2012 door
de hotelsector ondersteund in de vorm van een
contingent kamers die gratis of tegen korting
worden aangeboden.

Nieuwe uitdagingen
Voor de vzw Kunststeden Vlaanderen die eind
2011 werd opgericht als samenwerkingsverband tussen de diensten voor toerisme van de
kunststeden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen werd voor de zomervakantie
een coördinator aangetrokken. De coördinator
initieert en coördineert projecten van gemeenschappelijk belang waarvoor de vzw betoelaging aanvraagt.

In 2012 werkte MiB onder nieuwe directeur Philippe Lefebvre verder aan het positief imago van
Brugge als meeting-, congres- en incentivebestemming, door middel van tientallen marketing- en communicatieacties:
• verdeling van de Meeting & Incentive Guide
(4.000 exemplaren)
• ontwikkeling van de nieuwe website
• deelname aan vijf vakbeurzen, vijf workshops
en een tientaltal netwerkmomenten
• presentaties buitenshuis
• online aanwezigheid op diverse websites en
sociale media (LinkedIn, Facebook en Twitter)
• gerichte mailings per post, fax en e-mail naar
professionele meeting planners bij bedrijven,
academische instellingen en vakverenigingen
• individuele site-inspections met potentiële
klanten
• familiarisation trips
• advertenties in diverse vakbladen
• persberichten
• telemarketing
Al deze acties resulteerden in een verbetering
en actualisering van de databank van MiB,
waarop dan weer doelgerichte acties zullen volgen in de toekomst.

BRUGGE BELEVEN
Beeldmateriaal is cruciaal in het overbrengen
van de unieke sfeer die in Brugge heerst. Er
werden 26 nieuwe ‘belevingsfoto’s’ gemaakt, en
op de nieuwe website staan ook enkele nieuwe
filmpjes van incentives in Brugge.

PERSOONLIJKE AANPAK
Naast de online- en offlineacties bleek ook in
2012 dat persoonlijk contact met potentiële
‘Bruggeklanten’ van groot belang blijft. Onze
nieuwe contacten waren meer dan aangenaam
verrast door het ruime aanbod aan incentive- en
teambuildingactiviteiten in en rond de stad.

SAMENWERKINGEN
MiB werkte voor de zesde keer samen met
Westtoer, waarbij er meer aandacht ging naar
het targetten van de juiste doelgroepen.
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Het team van Meeting in Brugge

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.
Uiteraard werkte het driekoppige team Philippe
Lefebvre, Peter Vermeire en Veerle Van Audenaerde opnieuw nauw samen met de diverse
stadsdiensten.

ENKELE CIJFERS
Leden van de vzw uit de privésector: 56
Nieuwe aanvragen: 415
Gerealiseerde dossiers: 124
Site inspecties: 72
Georganiseerde groepsbezoeken: 10
Logistieke ondersteuning verleend aan
(congres)organisatoren: 66 keer
Unieke bezoekers op de website: 11.725

Pauze in Congrescentrum Oud Sint-Jan.
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Foto’s cover
Voorkant: heraangelegde spoorwegbedding Sint-Pieters, feestelijke opening op 15 september 2012
van nieuw multifunctioneel complex Daverlo, aangelegde voetgangersbruggen rond Smedenpoort,
massa aërobic als opener voor autoloze zondag op 16 september 2012.
Achterkant: infobord aan Kruispoort van Brugse deelnemers aan Olympische Spelen in Londen, Brugse scholen maken op 27 april 2012 op de Markt met “Omarm de aarde” een statement tegen de opwarming van het klimaat, nieuw badengebouw in Zeebrugge.

