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Voorwoord
Net zoals in 2013 werd ook in 2014 verder werk gemaakt van de toekomst. Met het project Neno
(naar een nieuwe organisatie) werd het startschot gegeven voor een modern personeelsbeleid.
De keuze voor een andere organisatiecultuur en een administratieve vereenvoudiging moet op
termijn leiden tot een meer toegankelijke en nog beter werkende stadsorganisatie, iets waarvan
zowel klant als stadsmedewerkers de voordelen zullen plukken.
Ook in 2014 werd de Bruggeling uitgedaagd om mee te denken over ‘de Toekomst van Brugge’.
Sinds de eerste bijeenkomst van het participatieproject op 15 september 2014, waarbij 320 ideeën verzameld werden, schoten heel wat mensen in actie om samen mee de stad te maken. Er
werden drie gemeenschappelijke Toekomstateliers opgezet waarbij elf verschillende groepen
hun ideeën hebben omgezet tot uitvoerbare projecten. Het platform de Toekomst van Brugge wil
en kan ruimte geven aan nieuwe dynamieken, kan nieuwe kennis blootleggen en wil hier zoveel
mogelijk uit halen.
Naar de toekomst kijken, betekent ook aandacht hebben voor duurzaamheid. Stad Brugge trekt
volop de kaart van duurzaam transport, energiezuinige gebouwen, hernieuwbare energie bij
stadsvernieuwende projecten, … Zo lanceerden we het fietsplan en realiseerden we al heel wat
zaken die het fietsen in de stad verbeteren, zoals openbare fietspompen en 160 nieuwe fietsparkeerplaatsen aan de bushaltes. 2014 was ook het jaar waarin Stad Brugge het burgemeestersconvenant tekende. De Stad engageert zich daarmee om de CO² uitstoot met 20 % te verminderen tegen 2020 en om klimaatneutraal te zijn in 2050.
Tezelfdertijd was er ook aandacht voor het verleden. In 2014 was het 100 jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Wereldwijd werden heel wat herdenkingsplechtigheden opgezet.
Ook Brugge bleef niet afzijdig. Een grote expositie in de Stadshallen zette 100 jaar Groote Oorlog
in onze stad in de kijker. Deze tentoonstelling werd zeer goed onthaald. Ze lokte zowat 31.000
mensen, waaronder ook heel wat Bruggelingen.
Er werd geïnvesteerd om de sociale cohesie en gezelligheid van de stad te bevorderen. Er kwam
een luifel boven de banken in het Sebrechtspark, de kiosk van het Astridpark werd gerenoveerd,
speelpleinen werd opgewaardeerd en de volkstuintjes in Sint-Jozef werden opgestart.
Brugge stond in 2014 niet stil. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Leden van de Brugse zwemclubs
konden voor het eerst zwemmen in de reien, over een afstand van 500 m tussen de Carmersbrug en de Duinenbrug. Bovendien werd de balkonrotonde feestelijk ingelopen door honderden
lopers tijdens Dwars door Brugge.
Met de blik op de toekomst, werden enkele belangrijke knopen doorgehakt. Voorbereidingen op
de heraanleg van ’t Zand werden genomen, er kwam een akkoord om te herinvesteren in een
nieuwe voetbalsite tussen de Expresweg en de Blankenbergse Steenweg en er werd beslist om
een studentenhuis en een vrijzinnig huis in het oude politiehuis in de Hauwerstraat te realiseren.
Daarnaast werd het stadsgezicht van de vestingen en de Lange Rei voorlopig beschermd.
Het jaarverslag geeft u een overzicht van deze en andere initiatieven en gebeurtenissen van de
Stad Brugge. Wij hopen dat u daarmee een beter gedocumenteerd zicht krijgt op de hele dienstverlening van de Stad Brugge.

Johan COENS
Stadssecretaris

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

Bestuur, Communicatie,
Pers, Ombudsdienst,
Informatica, De toekomst
van Brugge

Managementteam

Secretarie

De inkrimping van het Managementteam
(MAT) kwam de efficiënte werking ten goede.
De projecten BBC (beheers- en beleidscyclus),
op het vlak van financiën, en NENO (Naar Een
Nieuwe Organisatie), voor een nieuwe organisatiestructuur, waren de opvallendste die het
MAT voor de voeten geschoven kreeg.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN

In 2014 kreeg het Managementteam een nieuw
elan. Het werd herleid tot de minimale decretale
bezetting en vergadert sindsdien elke donderdag
in plaats van maandelijks. De keuze voor een dergelijk kern-MAT was bedoeld om met meer slagkracht te kunnen werken. Vergaderen kan sneller
en flexibeler en er wordt korter op de bal gespeeld.
Sedert maart maken deel uit van het MAT: stadssecretaris Johan Coens (voorzitter), financieel beheerder Cathy Brouckaert, adjunct-stadssecretaris Colin Beheydt, burgemeester Renaat Landuyt
en/of zijn kabinetschef Steven Wittevrongel.
Kathleen De Grande, bureauchef van de Secretarie, maakt de verslagen.
Zoals decretaal voorgeschreven, gaf het MAT ook
nu weer advies over personeelszaken (rechtspositieregeling, personeelsformatie, selectieprogramma’s) en over financiën (meerjarenplan, jaarbudget, budgetwijzigingen, rekening). Het legde zich
toe op het kader waarbinnen de administratie
optimaal moet kunnen werken, zoals de bewaking
van tendenzen van interne bedrijfsvoering, de
coördinatie van dienstoverschrijdende projecten,
de aandacht voor interne communicatie en het
leggen van prioriteiten waar nodig.
Zo stonden in 2014 concreet op de agenda:
• het BBC-project en de implementatie van de
bijhorende Agresso-software (boekhouding en
financiën)
• het NENO-project (Naar Een Nieuwe Organsiatie) als aanzet voor de nieuwe organisatiestructuur en een klantgerichte dienstverlening van de
stadsdiensten
• de balans tussen de personeelsnoden en de bewaking van het personeelsbudget
• de huisvesting van de stadsdiensten
• diverse informaticaprojecten en -prioriteiten
• structureel diensthoofdenoverleg als communicatie naar de diensthoofden
• concretisering van opdrachten vanuit het college van burgemeester en schepenen naar de
administratie
• overleg met het OCMW met het oog op samenwerking
• de gewijzigde wetgeving op het vlak van de
brandweer.
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Het college van burgemeester en schepenen gaf
in februari groen licht voor de opstart van NENO.
Dat staat voor ‘Naar Een Nieuwe Organisatie’ en
is de projectnaam voor een ambitieus plan om de
stedelijke administratie op een meer eigentijdse
manier te laten functioneren. Het einddoel is een
doorgedreven klantgerichte dienstverlening aan
de Bruggelingen en aan de bezoekers van de stad.
Het college paste meteen een NENO-doelstelling
op zichzelf toe, namelijk de administratieve vereenvoudiging en efficiëntie. Een lijst somde de zaken
op waarover het college niet langer moest beslissen. Die zaken werden gedelegeerd of toevertrouwd
aan de administratie. Zo verdwenen meer dan 3.000
routinedossiers van de college-agenda. Dat leverde
dubbele efficiëntiewinst op. De administratieve afhandeling verloopt met minder rompslomp en dus
sneller én het college krijgt meer ruimte om te focussen op belangrijke dossiers. Less is more, ook in
het Brugse schepencollege!
Niet alleen de agenda, maar ook het papierverbruik onderging een vermageringskuur. De leden
van het college kunnen sinds 2014 hun dossiers
volledig digitaal raadplegen via een internettoepassing.

Voorstelling van het college van burgemeester en schepenen
op de welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen.

GEMEENTERAAD
In 2014 was er één wijziging in de samenstelling
van de gemeenteraad. Mevrouw Agnes Bruyninckx
-Vandenhoudt nam ontslag. Zij was raadslid voor
Vlaams Belang sedert januari 1995. Opvolger
Arnold Bruynooghe, ook al gemeenteraadslid in
de vorige legislatuur, kon daardoor in september
herintreden in de Brugse raad.

Dienst Pers en Publicaties
De dienst Pers en Publicaties heeft vier aparte
cellen: de lay-outcel, de stadsfotograaf, de vertaler en de perscel. Elke cel heeft zijn specifiek
takenpakket. Dankzij de lay-outcel beschikt de
Stad Brugge sedert 2014 over een eigen coole
wieleroutfit en algemeen over een vernieuwde
huisstijl.

LAY-OUTCEL
De lay-outcel waakt over de huisstijl van de Stad
Brugge, zowel voor intern als voor extern gebruik. Dit betekent ook de opvolging en de herwerking van alle bestaande publicaties. In 2014
werden een aantal campagnes en publicaties
verder uitgewerkt, zoals de nieuwe wieleroutfits
en de schoolomgevingen Zone 30. De lay-outcel
was ook bezig met de voorbereiding van een citymarketingstraject en met de centralisatie van het
gadgetbeheer. In dit kader vernieuwde ze ook de
huisstijl, in samenwerking met communicatiebureau D-Artagnan.

telkens 32 bladzijden. In april verscheen een extra
editie over de Erfgoeddag. Daarnaast verschenen
ook twee evenementennummers met een oplijsting
van alle grote en middelgrote activiteiten in Brugge
en in de rand.

Welkom nieuwe Bruggelingen!

De Perscel actualiseert het noodplan (monodisciplinair interventieplan) van de Stad Brugge in het
kader van de crisiscommunicatie. Voor de maandelijkse gemeenteraadszitting tenslotte, stelde ze telkens een toelichtende nota op. Die bevat een korte
samenvatting van de dossiers, te behandelen in de
openbare zitting.

VERTAALCEL
De stadsvertaler maakte een honderdvijftigtal
vertalingen van en naar het Frans, het Duits en
het Engels. Belangrijkste opdrachtgevers waren
de dienst Belastingen (parkeerboetes), Toerisme
Brugge, de dienst Vergunningen (filmvergunningen, vergunningen straatmuzikanten enz.) en de
dienst Pers en Publicaties (toespraken).

PERSCEL
De Perscel publiceerde wekelijks het persberichtenblad ‘7 Dagen Brugge’, maar schreef ook dagelijks meerdere losse persberichten, omwille van de
dringendheid bedoeld voor directe verspreiding. Na
sommige vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen volgde een persconferentie,
de persbabbel, over de belangrijkste beslissingen.
Er waren ook regelmatig losse persconferenties,
onder meer over: nieuwe fietsparkeerplaatsen aan
bushaltes, programma Brugse buurtcheques, programma Ronde van Vlaanderen, eerste publieke
fietspomp, programma Airbag, Buitenspeeldag,
bekendmaking resultaten Brugse fietsbevraging,
deelname aan European Cycling Challenge, opening speelplein Park De Rode Poort, Gezonde Gemeente, opening Sportstrand Zeebrugge, …
De Perscel schreef ook toespraken voor de burgemeester en voor de schepenen en voorwoorden
voor publicaties allerhande. De dienst coördineert,
als hoofd- en eindredacteur, ook de samenstelling van het tweemaandelijkse stedelijke infoblad
BruggeINspraak, goed voor zes nummers van

Communicatiedienst
Het aantal bewonersbrieven ging weer de
hoogte in: 464 eigen brieven en 79 brieven
voor derden, met respectievelijke oplagen van
300.822 en 65.919 exemplaren. Ook de nieuwe
website was een stijgend succes. De gerestylde
welkomstavond voor nieuwe inwoners lokte
op 20 oktober zo’n 800 personen naar het
Concertgebouw om kennis te maken met hun
nieuwe thuisstad. De Brugge-pin bleef mensen
bekoren, ook na de nieuwjaarsdrink van 4
januari, waar hij massaal werd uitgedeeld onder de aanwezigen.

Creatief zijn met de Brugse pin op de welkomstavond voor
nieuwe inwoners.
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ELEKTRONISCHE MEDIA
De in 2013 volledig vernieuwde website van de Stad
telde 1.594.176 bezoekers of zo’n 4.300 per dag in
2014, het meertalige luik van Toerisme niet inbegrepen. De rubrieken openingsuren stadsdiensten,
vacatures, evenementen, bibliotheek, zwembaden,
shoppen en containerparken zijn het populairst. De
samenwerking met Focus-tv voor de tweewekelijkse uitzendingen over Brugge in Trefpunt werd stopgezet. Een medewerker van de Communicatiedienst maakte zelf wel een aantal filmpjes over
belangrijke gebeurtenissen. Twee daarvan overschreden voor het eerst de kaap van 1.000 kijkers
op YouTube: de witte mars voor Mikey (1.521) en het
WK-dorp op ’t Zand tijdens België-Algerije (23.165).
Het aantal Facebookgebruikers steeg tot boven de
5.000 en het officiële Twitterkanaal haalde 4.000
volgers.

de handelaars en van het stadsbestuur een drietal
keer samen. Daarin werd de communicatie naar
de handelaars besproken. Daaruit vloeiden onder
andere voort: per fase van de heraanleg een informatiefolder voor de klanten van de handelszaken
en een verduidelijkend werfbord aan het beginpunt
en aan het eindpunt van de werfzone.

INFORMATIE, INSPRAAK EN PARTICIPATIE

Infomarkt over sporenbundel Zwankendamme.

Onder de noemer ‘Zeebrugge Open’ werden een
zestal initiatieven genomen om de buurtbewoners
verder in te lichten over de ontwikkelingen in de
buurt van de haven, zoals banners in Wulfsberge
(Zwankendamme), een infomarkt over de sporenbundel in Zwankendamme, de volledige vernieuwing van de website en luchtopnames over de
aanleg van de A11. De Stuurgroep Leefbare Haven
vergaderde drie keer.
Inspraak over mobiliteit:
de vinger op het
knelpunt gelegd.

OPEN BESTUUR
Behalve 16 ‘eigen’ bewonersvergaderingen (heraanleg van straten, de mobiliteit in Brugge, …) en
7 enquêtes (meestal over parkeren en verkeer)
zorgde de Communicatiedienst voor de uitnodigingen en de feedback naar aanleiding van 9
inspraakmomenten voor de heraanleg van speelpleintjes. Plannen voor wegwerkzaamheden lagen
ook nu weer ter inzage voor elke inspraakvergadering en ook een drietal keer zonder inspraakvergadering. In 57 straten werd via 15 bewonersbrieven de mening van de bewoners gevraagd over
geplande boomverjonging.
Naar aanleiding van de heraanleg van de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat, de Kopstraat
en een gedeelte van de Eiermarkt kwam vanaf
augustus een werkgroep met afgevaardigden van
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De wetgeving op de openbaarheid van bestuur verplicht ook de Stad Brugge om inzage of kopie te geven van bestuursdocumenten. In 2014 gebeurde dat
115 keer. Bruggelingen contacteren de Stad ook in
groep om problemen aan te kaarten en oplossingen
voor te stellen. Dat gebeurde onder de vorm van
26 verschillende petities over allerlei onderwerpen:
verkeer, fietsparkeerplaatsen, parkeergelegenheden, openbaar groen enzovoort.

AFSCHEID DIENSTHOOFD
Na een carrière van meer dan 32 jaar bij de Stad
Brugge, legde Patrick Gheysen het werkjuk definitief af. Vanaf 1 april kon hij met volle teugen genieten van zijn pensioen. In 1981 was hij in dienst gekomen als tijdelijk persattaché om 10 jaar later als
bureauchef de leiding van de stedelijke Informatie-

dienst over te nemen. Na 23 jaar informatieve en
communicatieve dienstverlening volgde Jonathan
Nowakowski hem op als waarnemend diensthoofd.

Stedelijk Meldpunt
Het Meldpunt registreerde 9.003 meldingen,
net geen nieuw record. 77 % van de meldingen
werd binnen de termijn van 30 dagen beantwoord. De Communicatiedienst zorgt voor de
coördinatie en de opvolging van het stedelijk
Meldpunt.

TOP 10 VAN DE MELDINGEN
Uit onderstaand overzicht blijkt waar de inwoners en de bezoekers van de stad Brugge het
meest van ‘wakker liggen’. De voetpaden blijven
de koploper en zijn een blijvend aandachtspunt
voor de Stad: 20 % van de meldingen, procentueel precies evenveel als het voorafgaande jaar,
toen er wél een stijging met 2 % te noteren viel
in vergelijking met 2012. We vinden dezelfde categorieën van meldingen in de top 10 als in 2013,
zij het dat hier en daar een verschuiving te noteren valt. Voetpaden en Wegdek, de twee toppers,
profileren zich nóg uitdrukkelijker als koplopers.
Het zijn de enige categorieën die minstens 10 %
van het totale aantal halen. Verkeersborden (+
138) en Straatgroen (+ 59) zijn de sterkste stijgers, Sluikstorten (- 206) en Rioolkolken (- 119)
de grootste dalers.
1. voetpaden

1.817

2. wegdek

1.142

3. straatgroen

764

4. sluikstorten

745

5. rioolkolken

733

6. verkeersborden

616

7. afval

389

8. speelpleinen

213

9. zwerfvuil

191

10. straatnaamborden

167

op de derde plaats, met een registratie van 1.276
meldingen of een ongewijzigd aandeel van 14 %. Er
is een opvallende stijging van het aantal meldingen
voor zowel de Verkeersdienst (van 84 naar 142) als
de Mobiliteitscel (van 38 naar 59), vermoedelijk te
wijten aan de 4 bewonersvergaderingen over mobiliteit, gehouden einde 2014.

Tijdens het afscheidsfeestje
voor Patrick Gheysen, die na
32 jaar dienst met pensioen ging,
mochten alle collega’s van de
Communicatiedienst samen met
Patrick op de foto.

BRON VAN DE MELDINGEN
De Gemeenschapswachten blijven het meeste
meldingen registreren (38 %, een kleine daling
in vergelijking met 2013). Voor de burger blijft
de telefoon (20 %) hét communicatiemiddel bij
uitstek, gevolgd door e-mail (16 %). Toch zijn
beide ‘aanmeldingswijzen’ in effectieve aantallen licht gedaald met respectievelijk 211 (telefoon) en 128 (e-mail). De meldingen via het
internet blijven stijgen (+ 209, tot 15 % van het
totaal). Die stijging zette zich in met de lancering van de nieuwe website en houdt voorlopig
aan. Opvallend is ook het grotere aantal meldingskaarten (van 186 naar 466 of een totaal van
5 %). Misschien is dat te wijten aan de toegenomen verschijningsfrequentie van het stadsmagazine BruggeINspraak én aan de 4 bewonersvergaderingen over mobiliteit van november en
december.
aangetekende brief
brief
e-mail
fax
internet

6
46
1.450
19
1.359

meldingskaart

466

mondeling

283

overig

127

sociale media
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MELDINGEN PER DIENST

telefoon

1.816

De Wegendienst totaliseerde weer het grootste
aantal meldingen: 4.568 of 50 % (49 % in 2013 en
42 % in 2012). De dienst Leefmilieu kreeg er 2.311,
goed voor 25 % of voor het tweede jaar op rij een
procentuele daling met 4 %. De Groendienst bleef

Preventiedienst (gemeenschapswachten)

3.419
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MINDER VAN ALLES
Voor het vierde jaar op rij stelt de dienst Ombudsman een voorzichtige daling van het aantal
tweedelijnsklachten vast, nu tot 288 (- 3). In het
bijzonder daalde het aantal gegronde klachten,
deels gegronde klachten en terechte opmerkingen waarbij de Ombudsman een duidelijke
fout kon vaststellen met 6,7 % tot 119 dossiers
(of 41 % van het totaal). Dit is een teken dat er
minder zware fouten werden gemaakt en dat
de dienstverlening erop vooruitging. Vooral de
stadsdiensten presteerden beter. Net geen 200
klachten, waarvan maar 45 (22,6 %) gegrond of
deels gegrond. De Ombudsman hoefde voor de
stadsdiensten ook maar twee aanbevelingen te
schrijven.
Er waren minder dienstoverschrijdende klachten. Verscheidene diensten slaagden erin hun
tweedelijnsklachten te doen dalen, zoals de
Wegendienst, de dienst Burgerzaken, de dienst
Ruimtelijke Ordening, de Politie en de nutsmaatschappijen Eandis en Farys/TMVW. De
rechtstreekse klachten (alleen voor de dienst
zelf) daalden naar 16 (- 6) en concentreerden
zich vooral bij enkele grote diensten: Groendienst, Politie, Wegendienst, OCMW, Burgerzaken, Leefmilieu en Financiën.

De Ombudsdienst, de boer
op tijdens de welkomstavond
voor nieuwe inwoners op
12 november 2014.

Ombudsman
Een goed rapport, dat kan de dienst Ombudsman voor 2014 geven aan de meeste diensten
waarvoor hij de tweedelijnsklachten heeft
behandeld. De bevindingen van de dienst
stroken met deze van de Stadsmonitor 2014,
waaruit blijkt dat 8 op de 10 Bruggelingen
tevreden zijn over de loketvoorzieningen in
de stad. Al is die loketfunctie maar een beperkt onderdeel van de totale administratieve
dienstverlening.
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OVERGENOMEN MELDINGEN
Voor het derde jaar op rij hoefde de dienst Ombudsman minder meldingen (40) over te nemen
die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. De Wegendienst
parkeert weer meer meldingen. Misschien bereikt de dienst stilaan zijn plafond wat het aantal
meldingen betreft dat hij tijdig kan afhandelen.
Het viel ook op dat niet alle stadsmedewerkers
het registratiesysteem voor meldingen even
goed beheersen.

ONDER DRUK
Ondanks de gunstige parameters brachten de
klachten nog altijd pijnpunten aan het licht. Zo
werd in bijna 14 % van de dossiers (39) geklaagd
over gebrekkige communicatie of een tekort aan
informatie. Tijdig, duidelijk, gemotiveerd en eerlijk communiceren blijft de boodschap, ook als
die boodschap negatief is.
Het aantal tweedelijnsklachten over de Groendienst steeg tot 55, het hoogste aantal ooit.
Nogal wat klachten gingen over het niet tijdig
snoeien van straatbomen. De Groendienst wees
in deze op het algemeen belang van gezonde,
volledig uitgegroeide bomen.
De Ombudsman kreeg geregeld te maken met
schadedossiers, bijvoorbeeld als gevolg van
openbare werken. Die dossiers zijn vaak moeilijk op te lossen, omdat de verzekeringsmaatschappij van de burger tegenover deze van de
aannemer komt te staan, als de verantwoordelijke aannemer al te achterhalen valt.
Het aantal klachten over het OCMW vermeerderde van 23 naar 33, het hoogste aantal ooit.
Daarenboven lag de graad van gegrondheid
hoog. Het OCMW stond financieel onder druk.
Daardoor werden sommige maatregelen om extra inkomsten te genereren te haastig doorgevoerd. In de eerste jaarhelft waren er meerdere
klachten over de basisverzorging in de woonzorgcentra.

BELANGRIJKE DOORVERWIJZER
Het totaal aantal contacten van de dienst Ombudsman daalde tot 1.369 (- 4 %). Voor het tweede jaar op rij is dat vooral te wijten aan de onmiddellijke dienstverlening. Dat wil zeggen dat
de burger met meldingen, eerstelijnsklachten,
suggesties of informatievragen doorverwezen
wordt naar de juiste dienst of instantie. Dat gebeurde in 2014 1.081 keer, dit is 50 keer minder
of een daling met 4 %. Misschien betekent die
nieuwe daling dat de Bruggeling zelf gemakkelijker de weg vindt naar de juiste voorzieningen.
Het aandeel doorverwijzingen naar stadsdiensten, naar de Politie en naar het OCMW nam
verder toe tot 615 of 56,9 % (+ 6,5 %). De dienst
Ombudsman is dus niet alleen een behandelaar
van tweedelijnsklachten maar ook nog altijd een
belangrijke doorverwijzer naar de stedelijke
administratieve diensten.

Europese Cel
De Europese Commissie reserveert een
deel van haar begroting voor steun aan vernieuwende projecten in Europa. De ‘Europa
2020-strategie’ vormt hiervoor de leidraad.
Elk lokaal project moet bijdragen aan de Europese gemeenschappelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De Brugse
Europese cel ondersteunt sinds enkele jaren
de stadsdiensten bij het binnenhalen van en
het werken met Europese subsidies. Ook het
projectbeheer wordt daar gecentraliseerd.
Het jaar 2014 werd aangegrepen om, naast het
uitvoeren van de lopende projecten, ook
samenwerkingsmogelijkheden en nieuwe projecten te verkennen ter voorbereiding van de
nieuwe programmaperiode 2014-2020. Het
CURE-project (Creative Urban REnewal in
noordwest Europa) bekeek de mogelijkheden
voor het onderzoeken, herkennen en inrichten
van creatieve zones in middelgrote steden en
het aantrekken van creatieve ondernemers.
Specifiek voor Brugge realiseerde de Europese Cel de vitrines in de Langestraat (oorspronkelijk ‘Quartier Bricolé’) en de verdere
ontwikkeling naar ‘Handmade in Brugge’ in
ruime participatie met diverse Europese partners. ‘Handmade in Brugge’ ontwikkelde ook
een stadsplan dat de bezoeker leidt langs
shops en ateliers van eigentijdse ambachtslui.
Binnen Interreg IVa-Vlaanderen-Nederland
wordt de werking van zorgboerderijen in de
grensregio verbreed, onder de roepnaam
‘STRO’ of Samen TeRug de boer Op. Concreet
voor de Stad Brugge werden zowel de nieuwbouw van Hoeve Hangerijn als haar werking
gesubsidieerd: 210.000 euro van Europa en
120.000 euro van de Provincie West-Vlaanderen. ‘Leefbare Haven bis’ versterkt het economische weefsel van de haven met investeringen in omgevingskwaliteit, in maatschappelijke
leefbaarheid en in duurzame mobiliteit. Er
wordt ook ingezet op communicatie en kennis-
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Als het lint is geknipt, ligt de
fietsweg open van Lissewege
naar Zwankendamme.

uitwisseling om draagvlak te creëren. Verschillende actoren sloegen de handen in elkaar
om dit project te realiseren. Dit resulteerde in
volgende stadsinvesteringen: zaal Centrum
Zwankendamme, de communicatie in verband
met de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge (Zeebrugge Open) en de aanleg van het
fietspad Lissewege-Zwankendamme. Totale
steun van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling: 336.818 euro.

Informaticadienst
2014 was het jaar van het voorbereidende werk
en het werk achter de schermen. Zoals het jaar
voordien al aangehaald werd er ingezet op de
nieuwe tool ‘Vrije Tijd’. Deze toepassing voor de
Jeugddienst, de Sportdienst en de dienst Cultuur zal het mogelijk maken om via de website
te ontlenen, in te schrijven en te reserveren. De
werkprocessen werden uitgewerkt en de tool
ontwikkeld. Het pakket zal in 2015 in gebruik
genomen worden. Heel wat voorbereiding ging
naar projecten waarvan de afwerking volgend
jaar volgt: een nieuw e-mailsysteem, migratie
van servertechnologie (van Novell naar Microsoft) en het voorzien van een oplossing om te
kunnen thuiswerken. Het realiseren van koppelingen om gegevens op een geautomatiseerde
manier uit te wisselen, tussen het nieuwe BBCsysteem (Beheers- en Beleidscyclus, Financiën)
en andere softwaresystemen, vroeg veel tijd.
Het volledige printerpark werd vernieuwd. De
keuze viel op het maximaal gebruik van multifunctionals (printer, kopieermachine, scanner
en fax in één). De goedkopere afdrukprijs per
bladzijde én de vermindering van het aantal toestellen samen deden een jaarlijkse besparing
van 250.000 euro verwachten. Het multimodaal
verkeersmodel werd afgewerkt, een project in
nauwe samenwerking met de dienst Mobiliteit
en met de Lijn om verschillende verkeergerela-

12

Jaarverslag 2014

teerde scenario’s uit te werken. Daarnaast stond
de GIS-cel ook in voor de tweejaarlijkse kaartopmaak, voor de stadsmonitor, op het vlak van
bereikbaarheid (vb openbaar vervoer, scholen,
woonzorgcentra, groen, kinderopvang, speelruimte, ...). Tenslotte werd ook de inventarisatie
van alle zerken, urnes, oudstrijders en dergelijke
van de begraafplaatsen van Sint-Michiels en
Dudzele afgewerkt en toegankelijk gemaakt via
de stedelijke website.

De toekomst van Brugge
Het Brugse stadsbestuur is niet als enige
aan zet om de stad te maken: er is nood aan
brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijven. ‘De
toekomst van Brugge’ wil deze verbindingen maken en zorgen voor dialoog en voor
bewegingsruimte voor nieuwe initiatieven
die de stad van morgen maken. Het is een
platform voor inspraak en creativiteit in de
stad, van onderuit. Het project wil mentale
ruimte creëren voor bewoners(groepen) om
initiatieven te nemen die goed zijn voor de
toekomst van de stad én deze koppelen aan
fysieke ruimte om dingen te kunnen en te
mogen doen. Dit moet de dynamiek en de
aantrekkelijkheid van de stad opkrikken
voor eenieder die met de stad Brugge te
maken heeft. Het gaat niet om reacties op
projecten of initiatieven van de stad, want
daartoe bestaan al inspraakvergaderingen,
meldpunt, adviesraden, enzovoort.

WIE
Iedereen is welkom bij De toekomst van Brugge
en kan meedoen en meedenken. Een klankbordgroep stuurt de werking en de leden zijn
neutrale, geëngageerde Bruggelingen uit verschillende maatschappelijke hoeken en met
verschillende interesses. De klankbordgroep
denkt mee, helpt ideeën van de grond, verbindt
en inspireert de werking van het project.

INSPIRATIE
Voorbeelden van en bezoeken aan andere steden brachten inspiratie voor De toekomst van
Brugge. In Amsterdam verbindt het Stadsforum
Amsterdamse bewoners, ondernemers, experts, beleidsmakers en bestuurders op het vlak

van ruimtelijke ordening. Beehives (her)ontwikkelt gebouwen en gebieden, onder andere om
leegstand tegen te gaan. Dankzij ‘Amsterdam
opent’ kunnen de stadsdiensten en stadsdelen
vragen stellen aan de Amsterdammers.
In eigen land gaat de Stad Kortrijk rechtstreeks
in dialoog met haar 75.000 inwoners (Kortrijk
Spreekt). Zo is het bestuursakkoord van de lopende legislatuur ontstaan. De Stad Gent roept
met de campagne ‘Ruimte voor Gent’ alle Gentenaars en Gent-gebruikers op om ideeën voor
het Gent van 2030 te delen. Crowdfunding Gent,
tenslotte, is een kwaliteitsvol instrument voor
organisaties die zoeken naar startkapitaal.

Op 15 september werd in het Concertgebouw
het project ‘de toekomst van Brugge’ officieel
gelanceerd. Het werd een groot evenement, gericht op iedereen met ideeën of een mening over
de toekomst van de stad. Zo’n 650 Bruggelingen
tekenden present. Centraal stond het burgerinitiatief en het belang van deze nieuwe participatievorm. Slimme steden denken immers na
over de beste manier om deze initiatieven aan te
moedigen, te ondersteunen en de nodige ruimte
te geven om ze te ontwikkelen.

Stadsdiensten kunnen ook leren van elkaar. Verschillende diensten zijn dagelijks bezig met één
of andere vorm van inspraak. Daarom werd een
intern lerend participatienetwerk opgestart.

AANLOOP EN START
In de zomer van 2014 deed De toekomst van
Brugge een oproep voor ideeën om samen met
de Bruggeling nieuwe projecten voor de stad uit
te werken. De website www.detoekomstvanbrugge.be brengt de ideeën en de mensen samen. Het is een plaats waar nieuwe ideeën geplant kunnen worden en gesteund door de brede
gemeenschap. Ze kunnen er groeien en bloeien
tot succesvolle projecten die bijdragen tot een
mooie toekomst voor de stad. Redenering: de
toekomst van Brugge overkomt de mensen niet,
ze maken ze samen. Het is de taak van De toekomst van Brugge om zowel de ideeën te faciliteren en te connecteren als om de mensen te
verbinden waar nodig. Zo kan elk idee een haalbaar project worden, als het in de lijn ligt van de
visie van het stadsbestuur.

UITWERKING EN BEGELEIDING IDEEËN
Er zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk
van de 315 ingediende ideeën tot uitvoering te
brengen en de indieners aan boord te houden
om mee denken en mee te werken. Dat gebeurt
aan de hand van volgende methodieken.
Individuele begeleiding van de indieners: van
idee tot uitvoering
Dit houdt in: contacten leggen met stadsdiensten, verenigingen en andere partners en zoeken naar mogelijke financiering of andere steun.
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Het begint allemaal met één ideetje.

Organisatie van vier toekomstateliers
Het eerste vond plaats op 15 december 2014.
Tijdens dat eerste atelier werden de ideeën verfijnd naar elf projectgroepen (fietsersbrug, autovrije stad, kiss & meet, ecohuis, nieuwe woonvormen, Cinema Liberty, Fab lab, ‘t Brugs Ei,
brede school - brede buurt, creatief centrum en
burenhulp). In de daaropvolgende toekomstateliers moet per project de weg afgelegd worden
van idee tot uitvoering. Dat moet toelaten om enkele projecten al op korte termijn te realiseren.
Hoe als hedendaagse, energieke stad jonge
mensen aantrekken?
Moet de stad groeien? Wat kan er nog veranderen in de binnenstad? Welke bestemming moet
het vele religieuze erfgoed de komende decennia
krijgen? Het thema van de Triënnale voor hedendaagse kunst Brugge 2015 (mei – oktober) zal
een uitdaging zijn: “Wat als Brugge zou groeien
tot een megapool van vijf miljoen inwoners? Wat
betekent metropolisatie voor de stad?”. Er zullen
heel wat lezingen en andere activiteiten zijn in
samenwerking met onder andere de Triënnale
en Vormingplus over thema’s die aansluiten bij
De toekomst van Brugge.
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Actualisering inspraakprocessen
Tot slot worden alle stedelijke inspraakprocessen vernieuwend aangepakt en geïntegreerd,
zodat burgers niet overbevraagd worden. Voor
alle inspraaktrajecten wordt nauw samengewerkt tussen de Communicatiedienst en andere
stadsdiensten. Een eerste grote test was het
mobiliteitsdebat eind 2014: 4 inspraakvergaderingen naar aanleiding van de opmaak van het
nieuwe mobiliteitsplan. In rondetafelgesprekken konden de inwoners aan de stad laten weten wat zij als prioritair zien inzake de mobiliteit
voor Brugge. Zo’n duizend inwoners lieten hun
mening horen over diverse mobiliteitskwesties
zoals parkeren, ringvaart en duurzaam vervoer.
Deze inspraakrondes leverden zo’n 3.000 ideeën
op die meegenomen werden naar het studiebureau voor de opmaak van het mobiliteitsplan.

HOOFDSTUK 2

Burgerlijke stand
en Bevolking

Burgerlijke Stand
MEER GEBOORTEN IN 2014
In 2014 zijn er 2.227 kinderen in Brugge geboren, waarvan 967 Bruggelingen. In 2013 waren er
2.178 of 49 minder dan in 2014. Onder die nieuwe
borelingen zijn er 1.140 jongens en 1.087 meisjes.
Louis (18) en Emma (20) waren de populairste
namen in 2014.
2014

2013

2012

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

499

468

967

937

962

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

641

619

1260

1241

1275

1140

1087

2227

2178

2237

totaal

De cijfers hebben betrekking op het aantal kinderen geboren in Brugge. Er is dus geen rekening gehouden met elders geboren kinderen van
Brugse ouders.
Voornamen top 10 voor 2014
jongens

meisjes

Louis

18

Emma

20

Leon

17

Noor, Elise

16

Victor

15

Lotte

15

Lucas, Liam

13

Marie

14

Arthur, Noa

12

Anna, Louise

13

Mauro

11

Olivia

12

Elias, Henri, Matteo,
Rune, Seppe

10

Ella

11

Finn, Stan, Wout

9

Axelle, Lily

10

Jasper, Jack, Jules,
Mathis, Oscar, Senne,
Siebe, Vic

8

Amélie, Fien, Renée

9

Cyriel, Daan, David,
Emiel, Robbe, Vince,
Warre

7

Esmée, Juliette, Lena,
Norah, Zoë

8

HUWELIJKEN IN STIJGENDE LIJN
495 koppels stapten in het huwelijksbootje, dat
zijn er 56 meer dan in 2013, een vrij hoge stijging! Het aantal aangiften nam even sterk toe
met 49 aangiften (529 aangiften in 2014).
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2014

2013

2012

aantal huwelijksaangiften

529

480

533

aantal huwelijken

495

439

485
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AANTAL ECHTSCHEIDINGEN LICHT
GESTEGEN
In 2014 werden er 261 echtscheidingsvonnissen overgeschreven, terwijl dat er in 2013 237
waren.
Soorten echtscheidingen
2014

2013

2012

onherstelbare ontwrichting

87

106

106

bij onderlinge toestemming

174

131

167

totaal

261

237

273

Evolutie van het aantal huwelijken en
echtscheidingen in de periode 1971-2014
jaar

aantal huwelijken

2014

872

67

1972

895

100

1973

848

75

1974

930

120

1975

867

117

1976

881

151

1977

864

142

1978

823

170

1979

801

151

1980

880

206

1981

809

217

1982

834

190

1983

873

195

1984

782

238

1985

764

266

1986

753

310

1987

753

342

1988

740

317

1989

846

296

1990

866

283

1991

854

273

1992

806

298

1993

709

286

1994

674

276

1995

661

447

1996

681

345

1997

690

361

1998

619

365

1999

603

332

2000

567

366

2001

538

403

2002

522

397

2003

552

351

2004

552

356

2005

561

348

2006

576

360

2007

554

343

2008

504

452

2009

474

360

2010

527

326

2011

483

297

2012

485

273

2013

480

237

2014

495

261

2012

mannen vrouwen totaal totaal totaal

aantal echtscheidingen

1971

2013

gewone sterfgevallen
- personen die hun
gewone verblijfplaats in Brugge
hadden
- personen die
hun gewone
verblijfplaats NIET
in Brugge hadden
totaal
aangiften levenloos
geboren kinderen

562

584

1146

1169

1171

355

244

599

608

612

917

828

1745

1777

1783

6

8

14

16

8

PUBLICATIE HERWAARDERING EN
OVERNAME OUDE GRAFTEKENS

Particulieren kunnen bepaalde vervallen grafzerken overnemen om er het stoffelijk overschot
van een dierbare in te begraven. Peter of meter
worden van een graf is ook mogelijk. In dat geval ga je de verbintenis aan om het onderhoud
en de schoonmaak van het graf op je te nemen.
Om dit in de kijker te stellen, maakte de dienst
Monumentenzorg en Erfgoedzaken hierover in
2014 een publicatie in de vorm van een folder.
Wie belangstelling heeft, contacteert best de verantwoordelijke van de begraafplaatsen. Die kan
bevestigen of een grafzerk of grafteken in aanmerking komt voor overname.

AANTAL STERFGEVALLEN DAALT

In 2014 overleden 1.745 personen, tegenover
1.777 personen in 2013. 1.146 mensen waren inwoners van Brugge.
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Bevolking
ERKENNINGEN

BEWONERS PER DEELGEMEENTE

aantal erkenningen

2014

2013

2012

voor de geboorte

353

351

375

bij de geboorteaangifte

328

341

324

na de geboorteaangifte

56

46

50

mannen vrouwen

ADOPTIE
2014
jongens meisjes
gewone adoptie

4

totaal

5

9

9736

10.082

19.818

+138

9496

10.241

19.737

+122
+65

Brugge-centrum

9289

10.129

19.418

Sint-Kruis

7657

8238

15.892

-25

Sint-Michiels

5808

6238

12.045

+17

Kristus-Koning

2199

2384

4583

-29

Sint-Pieters

3532

4018

7550

-14

Zeebrugge

2254

2047

4301

+160

totaal

1685

1676

3361

+48

Dudzele

1280

1285

2565

-8

Lissewege

1210

1221

2431

-35

9

5

6

11

30

9

11

20

39

Zwankendamme
totaal

353

327

680

+13

57.164

60.633

117.797

+490

In 2014 steeg het aantal geregistreerde burgers
in Brugge met 0,42 %. De grootste toename deed
zich voor in Zeebrugge. Ook de twee grootste
randgemeenten, Sint-Andries en Assebroek, deden het voortreffelijk.

VERWERVEN BELGISCHE NATIONALITEIT
verkrijging

Sint-Andries
Assebroek

Koolkerke

volle adoptie

2013

verschil
met 2013

2013

totaal

2014

totaal

2012

49

46

46

-

26

51

toekenning

5

-

-

52.844 GEZINNEN IN BRUGGE

naturalisatie

19

-

-

totaal

73

97

127

Er woonden op 1 januari 2015 in Brugge bijna
53.195 gezinnen, dat zijn er 341 meer dan in 2014.
Het grootste gezin telt niet minder dan 11 kinderen. 67,1 % van de gezinnen heeft echter geen
inwonende kinderen.

keuze

Aantal begrafenissen in Brugge in 2014 volgens soort
begraafplaats

kelders

Centraal

73

23

Bl. Toren

10

Assebroek

22

Sint-Andries
Sint-Kruis

zandgraf zandgraf zandgraf zandgraf urne in urne in columb. columb. columb. columb.
urne
urne
uit- uitstrooi- thuis
totaal
10 jaar 15 jaar 25 jaar 50 jaar kelder zandgraf 10 jaar 15 jaar 25 jaar 50 jaar zandgraf kelder strooiing ing op zee bewaren
14

9

14

13

8

4

9

4

1

1

0

0

5

10

2

5

2

2

35

4

10

4

6

3

25

4

10

1

2

3

Sint-Michiels

19

4

5

1

2

Sint-Pieters

11

5

2

1

2

Lissewege

4

0

2

2

Dudzele

3

0

1

1

Koolkerke

3

1

1

205

55

59

totaal

18

36

4

52

0

0

276

1

5

3

314

3

44

408

0

15

0

11

0

0

90

6

5

20

16

39

0

0

182

2

3

28

3

54

0

0

157

20

0

38

0

0

115

11

0

7

0

0

45

1

2

9

0

0

28

3

1

1

0

0

18

0

2

2

1

0

0

19

14

141

31

526

3

44

1338

21

3

2

2

9

2

1

14

1

7

5

22

2

0

20

0

3

3

18

1

1

1

0

1

3

1

0

0

0

1

0

4

1

2

1

0

1

0

3

3

0

1

1

0

0

1

4

2

23

34

22

24

17

118

22
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Gezinssamenstelling
aantal kinderen per gezin
aard van het gezin
ongehuwd
gehuwd
nietig verklaard
putatief
weduwschap
echtgescheiden
van tafel en bed
gescheiden
verstoten
totaal
% gezinnen
aantal kinderen

geen

1

2

3

4

5

gezinnen
6

7

8

9

> 10

10

totaal

%

aantal
kinderen

M

6313

928

684

119

24

6

1

0

0

0

0

0

8075

15

2785

V

3699

759

414

81

22

3

0

0

0

0

0

0

4978

9

1933

M

12121

3753

3883

1400

233

51

18

4

1

0

0

1

21465

40

17061

V

923

481

445

164

42

8

3

0

0

0

0

0

2066

4

2089

M

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

V

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

3

M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M

1303

153

26

6

7

0

0

0

0

0

0

0

1495

3

251

V

4632

565

114

28

9

1

0

0

0

0

0

0

5349

10

918

M

3358

488

185

42

6

1

0

0

0

0

0

0

4080

8

1013

V

3338

1287

757

224

48

13

4

0

0

0

0

0

5671

11

3754

M

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

V

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35701

8415

6508

2065

391

83

26

4

1

0

0

1

53195

67

16

12

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

8415

13016

6195

1564

415

156

28

8

0

0

11

100
29808

MIGRATIES
De bevolking van een stad is steeds in beweging.
Personen belanden in de registers door geboorte
of door aankomst uit een andere gemeente
uit binnen- of buitenland. Burgers verdwijnen
vooral uit de bevolkingsregisters door overlijden of vertrek uit Brugge. Maar in 2014 werden er in Brugge ook een goeie 400 personen
van ambtswege geschrapt. Dat gebeurt steeds
wanneer een inwoner verhuist naar een
onbekende bestemming.

In Brugge werden er in 2014 meer Belgen dan
vreemdelingen ambtshalve verwijderd uit de registers. Dat ligt voor de hand, omdat slechts 3,2
% van de Bruggelingen geen Belg is. Procentueel verdwenen er uit Brugge dus veel meer
vreemdelingen dan Belgen zonder aangifte van
adreswijziging.

Loop der bevolking in 2014
Belgen
M

vreemdelingen
V

M

totale bevolking

V

M

V

totaal

opneming in de registers
geboorte
immigratie (= aankomst in Brugge)

460
2101

435
1954

39
971

33
704

499
3072

468
2658

967
5730

totaal

2561

2389

1010

737

3571

3126

6697

afvoeren van de registers
overlijden
emigratie (= vertrek uit Brugge)
schrapping van ambtswege

546
2008
164

610
1899
77

16
423
105

16
423
105

606
2431
269

619
2225
132

1225
4656
401

totaal

2718

2551

546

392

3264

2943

6207

saldo

-157

-162

+464

+345

+307

+183

+490
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Ambtshalve schrapping
M
Belgen
Vreemdelingen (top 3)
Nederland
Polen
India
...

V

totaal

164

77

241

16
17
7

5
0
4

21
17
11

totaal vreemdelingen

105

55

160

TOTAAL

269

192

401

MEER VREEMDELINGEN
Het aantal vreemdelingen steeg sterk in 2014,
meer bepaald met 8,86 %. De Nederlanders
bleven verreweg de grootste groep.

nationaliteit
(top 10 in aantal)

M

V

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

475
205
206
174
128
133
123
86
82
59

onbekende nationaliteit
(top 3 in aantal)
afkomstig uit China
afkomstig uit Afghanistan
afkomstig uit Irak
algemeen totaal
nationaliteit van land in
Europese Unie
nationaliteit van land
buiten Europese Unie
onbekende nationaliteit
TOTAAL

nationaliteit
Afghanistan
Albanië
Algerije
Andorra
Angola
Argentinië
Armenië
Australië
Azerbeidzjan
Bangladesh
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnië en Herzegovina
Brazilië
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Chili
China
Colombia
Congo (Dem. Rep.)
Congo-Brazzaville
Costa Rica
Cuba
Cyprus
Denemarken
Dominicaanse Republiek
Duitsland (Bondsrep.)
Egypte
El Salvador
Estland
Ethiopië
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Gambia
Georgië
Ghana
Griekenland
Guatemala
Guinea-Bissau
Guinee
Haïti
Honduras
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aantal
114
52
27
1
30
7
41
5
4
15
1
7
1
2
36
54
1
4
6
5
96
15
29
2
5
6
1
17
10
165
15
2
9
10
45
10
329
8
42
17
52
4
1
7
4
4

nationaliteit
Hongarije ( Rep. )
Ierland
Ijsland
India
Indonesië
Irak
Iran (Islamitische Republiek)
Israël
Italië
Ivoorkust
Japan
Joegoslavië
Jordanië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgizstan
Kosovo
Kroatië
Letland
Libanon
Liberia
Litouwen
Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Macedonië (Voorm. Joegosl.)
Madagaskar
Maleisië
Marokko
Mauritanië
Mauritius
Mexico
Moldavië (Rep)
Montenegro
Nederland
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Noorwegen
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oostenrijk
Pakistan
Palestina
Panama

aantal
75
33
3
108
17
59
30
3
189
6
26
5
5
22
27
5
12
124
10
23
6
3
31
5
13
1
8
72
1
7
16
3
4
789
261
1
1
38
3
6
43
10
11
47
2
3

totaal

verschil
met 2013

314
202
181
155
133
85
66
83
84
65

790
407
387
329
261
218
189
168
166
124

+30
+48
+123
+36
+29
+4
+47
+66
+18
+14

20
27
14

12
5
2

32
32
16

+3
+11
+3

1725

1424

3149

+460

1052

1125

2177

+40

125

52

177

+50

2900

2597

5497

+550

nationaliteit
aantal
Paraguay
1
Peru
8
Polen ( Rep. )
407
Portugal
110
Roemenië
387
Russische Federatie
106
Rwanda (Rep.)
14
Senegal
7
Servië
27
Servië en Montenegro
19
Seychellen(Eilanden)
1
Sierra Leone
2
Singapore
2
Slovenië
3
Slowakije
19
Socialistische Republiek Viëtnam
6
Soedan
3
Somalië
1
Spanje
168
Sri Lanka
4
Suriname
3
Syrië (Arabische Republiek)
21
Tadzjikistan
2
Taiwan(off. Republiek China)
2
Tanzania /Verenigde Rep./
3
Thailand
66
Togo
13
Tsjechische Republiek
18
Tunesië
30
Turkije
30
Venezuela
8
Verenigd Koninkrijk
218
Verenigde Staten
38
Wit-Rusland
20
Zuid-Afrika
5
Zuid-Korea (Republiek)
2
Zweden
16
Zwitserland
9
subtotaal
5284
vluchtelingen
22
onbepaald
7
subtotaal
5313
vaderlandsloos,
179
bepaalde herkomst
totaal
5492

Verhuis van vreemdelingen naar en uit Brugge
Deze tabellen zijn bedoeld om aan te tonen dat
heel veel vreemdelingen niet rechtstreeks uit het
buitenland in Brugge arriveren of terug naar hun
land van herkomst gaan. Er wordt heel wat verhuisd binnen onze landsgrenzen en tussen landen van de Europese Unie.
aankomst van vreemdelingen in
Brugge

M

V

totaal

van een andere Belgische gemeente
(top 10)
Nederland
Afghanistan
Roemenië
Syrië
Polen
Eritrea
Oekraïne
Georgië
Nepal
Russische Federatie

33
45
23
39
15
29
18
16
10
12

25
0
22
5
18
0
9
4
9
5

58
45
45
44
33
29
27
20
19
17

uit het buitenland (top 10)
Roemeniê
Polen
Spanje
Frankrijk
Nederland
Duitsland
India
Turkije
Verenigd Koninkrijk
China

78
34
39
31
26
23
24
15
18
6

71
42
36
41
26
18
9
13
8
15

149
76
75
72
52
41
33
28
26
21

vertrek van vreemdelingen uit
Brugge

M

V

totaal

naar een andere Belgische
gemeente (top 10)
Nederland
Polen
Roemenië
Frankrijk
Russische Federatie
Eritrea
Marokko
Afghanistan
Syrië
Pakistan

20
21
17
11
7
12
7
11
9
6

17
15
16
7
5
0
5
0
1
2

37
36
3
18
12
12
12
11
10
8

naar het buitenland (top 5)
India
Turkije
Nederland
Roemenië
Duitsland
Frankrijk
Italië
Polen
Japan

21
15
8
13
7
8
11
10
6

16
10
11
6
11
10
7
4
6

37
25
19
19
18
18
18
14
12
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HOOFDSTUK 3

Financiën, Kerkfabrieken,
Lokale economie en
Eigendommen

Financiën
BBC

- een verplichte niet-opname van 20,75
miljoen euro aan thesauriebewijzen als
langetermijnfinanciering. Dit is voor het
toezicht een kortetermijnfinanciering die
niet budgetair tot uiting mag komen.
- de verplichte verwerking van 22,76 miljoen euro investeringsuitgaven in 2014,
waarvan de tegenboeking pas in 2015
mag worden voorzien (dus een nuloperatie over beide jaren heen).
De autofinancieringsmarge bedraagt
19,6 miljoen euro en ligt veel hoger dan
geraamd.

Op 1 januari 2014 stapte de Stad Brugge in een
nieuwe regelgeving rond het boekhouden, de
beleids- en beheerscyclus, kortweg de BBC
genoemd. De overstap naar zowel BBC als een
nieuwe ERP1 software was bijzonder ambitieus en had een grote impact op de werking van
zowel de stadsadministratie als de Financiële
Dienst.
De nieuwe beleidsrapporten (meerjarenplan,
budget, aanpassingen aan het meerjarenplan
en budgetwijzigingen) werden in 2013 en 2014
aan de gemeenteraad voorgelegd.2
Het sluitstuk van de nieuwe beleidscyclus is de
jaarrekening 2014, die aan de gemeenteraad
van 26 mei 2015 werd voorgelegd. De jaarrekening is het resultaat van een eerste evaluatieproces van het meerjarenplan. Het geeft een
antwoord op welke beleidsdoelstellingen uit het
meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. Verder moet uit de jaarrekening blijken
hoeveel middelen aan de realisatie van de doelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dit voor het bestuur heeft geleid
in 2014.
De jaarrekening 2014 bestaat uit drie boekdelen:
- boekdeel 1: jaarrekening met toelichting
- boekdeel 2: wettelijke schema’s en bijlagen
- boekdeel 3: stand prioritaire acties eind 2014

JAARREKENING 2014
De jaarrekening 2014 werd gevoerd in de nieuwe BBC boekhouding. Het vraagt enige inspanning om de cijfers te duiden. Een vergelijking
met vorige jaren is zeer moeilijk, zo niet bijna
onmogelijk.

De bestemde gelden stijgen eind 2014 tot
72.699.915 euro. Deze verhoging heeft vooral
te maken met de opname van middelen uit het
Stedenfonds die niet nog niet werden aangewend, een verhoging van het museaal fonds en
extra voorzieningen voor investeringen ingevolge de dading met Elia voor 8 miljoen euro.3
2. De financiële nota met de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De liquiditeitenrekening
geeft eenzelfde resultaat als de financiële
toestand uit de beleidsnota, nl. een kasresultaat van -13.865.797,24 euro en bestemde
gelden 72.699.915 euro. Hier geldt dus eenzelfde duiding van het resultaat als hierboven vermeld.
3. De samenvatting van de algemene rekeningen, nl. balans en de staat van kosten en opbrengsten.
De herwerkte beginbalans heeft op 1 januari 2014 een totaal aan actief en passief van
955.264.605,31 euro. De opmerkelijke vermindering t.o.v. 2013 komt vooral door de afname met 769 miljoen euro van het kunstpatrimonium dat voortaan gewaardeerd wordt

De jaarrekening bestaat uit:
1. De beleidsnota met de realisatie van de prioritaire doelstellingen, de doelstellingenrekening, d.i. de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de
prioritaire doelstellingen en overig beleid en
de financiële toestand.
De financiële toestand heeft een kasresultaat van -13.865.797,24 euro. Dit negatief
bedrag overschaduwt het werkelijk resultaat van het werkjaar 2014 dat eigenlijk
29.649.607 euro bedroeg. De onmiddellijke
oorzaak is het gevolg van 2 opgelegde boekhoudtechnische factoren, nl.:

1

ERP staat voor “enterprise resource planning”. Dit is een soort
overkoepelende software. Waar je over het algemeen verschillende
programma’s hebt binnen een organisatie voor de diverse deeltaken
(financiële adminstratie, personeel, overheidsopdrachten) biedt een
dergelijk ERP systeem de mogelijkheid om dit in 1 software te doen.
Er is bijvoorbeeld in Agresso de mogelijkheid om naast bijvoorbeeld
de boekhouding ook personeelsadministratie bij te houden.

2

Het meerjarenplan 2014-2019 ging naar de gemeenteraad van 26 november 2013. Aanpassingen hieraan kwamen aan bod in de gemeenteraad van 27 mei en 25 november 2014. In deze 2 gemeenteraden
werd ook beslist over de wijziging van de begroting voor 2014. De
begroting voor 2015 stond op de agenda van de gemeenteraad van 25
november 2014.

3

De Stad Brugge en nog een aantal gemeenten (zoals Maldegem) hadden een procedure bij de Raad van State aangespannen tegen het
Stevin-Project (stroomaansluiting windmolens in de zee met het vasteland). Om het geschil op te lossen sloot Elia met deze gemeenten
(waaronder ook Brugge) in het najaar van 2014 een dading af waarbij
Elia aan de Stad Brugge 8 miljoen uitkeert voor de aankoop van een
stuk grond (Terrein Knaepen) in Zeebrugge. De gemeenten zetten in
ruil de lopende procedures tegen het Stevin-project stop.
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aan 1 euro i.p.v. de geschatte of historische
waarde.
De balans bedraagt per 31 december 2014
aan actief- en passiefzijde 952.014.604,03
euro. Het resultaat van de staat van opbrengsten en kosten sluit af met een overschot van 11.014.745,20 euro.
De diverse berekende ratio’s (cash flow, liquiditeit...) geven een gunstig resultaat voor het
boekjaar 2014.

2013

gemeentebelastingen
totaal

2014
bezoldigingen vast benoemd personeel

45.463.180,66

bezoldigingen niet vast benoemd personeel

30.535.071,88

bezoldigingen onderwijzend personeel

18.992.116,87

andere personeelskosten

7.093.630,70

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

3.263.482,46

bezoldigingen politiek personeel

1.269.255,28

totaal

Fiscale ontvangsten

opcentiemen onroerende voorheffing
aanvullende personenbelastingen
andere aanvullende
belastingen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
De samenstelling van de bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen is als volgt:

2014

106.616.737,90

2014

verschil

51.397.650

53.180.154

3,47 %

30.938.306

31.345.267

1,32 %

1.536.771

1.848.818

20,31 %

9.625.733

9.244.218

-3,96 %

93.498.460

95.618.457

2,27 %

Toelagen OCMW en politiezone
Hieronder een overzicht van de bijdragen aan
het OCMW en de Lokale politie Brugge:
2010

2011

2012

2013

2014

toelage OCMW

20.759.440

21.842.350

22.926.230

24.898.330

27.978.519

toelage Lokale Politie

20.950.000

20.950.000

22.200.000

23.500.000

24.000.000

29.000.000
27.000.000
25.000.000
23.000.000
21.000.000
19.000.000
17.000.000
15.000.000
2010

2011
toelage OCMW
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2012

2013

toelage lokale politie Brugge

2014

Detail bestemde gelden (overzicht)
De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een toekomstige uitgave (exploitatie
– investering – andere). Voor het boekjaar 2014
bedraagt dit 72.699.915,32 euro. Dit bedrag
wordt gereserveerd voor:
Triënnale

2.000.000

Pensioenen

4.861.552

Stedenfonds – oud convenant

1.358.842.45

Stedenfonds – nieuw convenant

2.225.458,87

Regierol sociale economie

De bestemde gelden voor het Stedenfonds werden aanvankelijk niet voorzien in het budget
2014, maar ze worden nu toch opgenomen wegens de omvang van de financiering.
Voor de regierol sociale economie wordt 20.000
euro bestemd voor gebruik in 2015.
Het Museaal Investeringsfonds overstijgt het
voorziene bedrag in 2014. De aanpassing is gebaseerd op de ontvangstentoeslag van diverse
musea 2014, die hoger lag dan voorzien verminderd met de uitgevoerde investeringen in 2014.

20.000

Investeringsuitgaven

8.000.000

Museaal investeringsfonds

3.734.062

Toekomstfonds

50.000.000

Amortisatiefonds

500.000

Evolutie van de gemeenteschuld

2,50

300.000.000
250.000.000

2,00

200.000.000

1,50

150.000.000
1,00

100.000.000

0,50

50.000.000

19
9
19 3
9
19 4
9
19 5
96
19
9
19 7
98
19
9
20 9
00
20
0
20 1
0
20 2
03
20
0
20 4
05
20
0
20 6
07
20
0
20 8
0
20 9
10
20
1
20 1
12
20
1
20 3
14
20
1
20 5
1
20 6
17
20
1
20 8
19

0

schuld

ontvangsten

0,00

schuldratio
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Kerkfabrieken
BETOELAGING KERKBESTUREN

De parochianen van ChristusKoning zullen zo te zien een
tijdje hun heil moeten zoeken
in een andere kerk.

26

De gemeenten zijn verplicht bij te dragen in de
tekorten van de kerkbesturen, zowel voor de
werkingskosten als voor de investeringen. Voor
de Stad Brugge gaat het om 32 kerkbesturen. In
2014 bedroeg het totaal van de werkingstoela-

gen 1.070.842 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. 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. Voor geklasseerde kerken en pastorieën bedraagt de tussenkomst van de Vlaamse
Gemeenschap 80 % (de Vlaamse Gemeenschap
nam het vroegere aandeel van het provinciebestuur over). In 2014 bedraagt de totale uitgave
voor de Stad Brugge 1.174.612 euro. De belangrijkste happen worden opgeslorpt door de
restauratie van de kerk van Christus-Koning, de
Magdalenakerk en de Sint-Pauluskerk.
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Verenigingen,
intercommunales en
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
De oprichting van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap ‘Kenniscentrum vzw’
werd goedgekeurd. Deze vereniging heeft tot
doel onderzoek te voeren naar de kunst in de
Bourgondische Nederlanden en het uitbouwen
van een internationaal netwerk over het Brugs
Kunstpatrimonium.
De Stad tekende in op het raamcontract van
TMVW voor ‘het leveren van brandstoffen met
tankkaarten’ tot 1 maart 2016.
Tussen de openbare sector (steden, gemeenten,
provincie) en Electrabel nv kwam een overeenkomst tot stand over de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de
Vlaamse gemengde distributienetbeheerders
waaronder IMEWO.
Eigen Huis-Thuis Best nv in Brugge en Eigen
Haard nv in Oostende fusioneerden en kregen een
nieuwe benaming: ‘West-Vlaams Woonkrediet’.

Economie en werk
2014 was een dynamisch jaar voor de dienst Economie: de dienst werd versterkt met 3 collega’s
en omgevormd tot de dienst Werk en Economie.
Ondernemen, werkgelegenheid en sociaal ondernemen worden nu door experten ondersteund.

ONDERNEMEN
Markten als motor voor horeca
Meer dan 8.000 bezoekers stellen wekelijks de
gemoedelijke sfeer van de openbare markten op
prijs én drinken hun koffie op de vele terrassen
in de buurt. Ook als de woensdagmarkt naar de
Burg verhuist, genieten ze nu extra van de netjes
gescheiden voedingsmarkt en bloemenmarkt. En
de jonge ondernemers worden niet vergeten op
de markt: zij kregen twee keer de kans om de waren van hun mini-onderneming aan te prijzen en
zo te proeven van de ‘echte’ ondernemersgeest.
De 7 openbare markten zijn een waar succes: alle
vaste standplaatsen zijn ingenomen en de folkloristische loting (“bolling”) voor de losse standplaatsen kan wekelijks op veel bijval rekenen.
Meifoor als jaarlijkse publiekstrekker
De 814de editie van de Meifoor werd traditiegetrouw door een kleurrijke stoet met meer dan
850 verklede kinderen ingeluid. Ook nu weer
zorgden een 100-tal attracties voor een uniek
kermisgevoel bij jong en oud. Het publiek gilde
in de spectaculaire attractie ‘Night Fly Inferno’
op het Beursplein, ging de illusionistische toer
op met ‘Psychodelic’ in het Albertpark en zocht
daarna afkoeling in de ‘Rio Rapidos’, een waterbaan die voor het eerst in Brugge was. En zoals
altijd lieten de foorreizigers hun groot hart zien:
500 personen met een beperking genoten van
een gratis namiddag kermisplezier.
Taxi’s en verhuurvoertuigen vervoeren u
Om alle bezoekers veilig op hun bestemming te
brengen, rijden er in Brugge 56 taxi’s rond en 45
voertuigen met bestuurder. De 20 taxi exploitanten stellen 169 taxichauffeurs te werk.
Impulsen voor lokale economie via premies
• Startende ondernemers krijgen een duwtje in
de rug: de Stad betaalt de inschrijvingskost
van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
integraal terug. In 2014 genoten 402 starters
van deze gunst.
• Om leegstand te vermijden kunnen ondernemers tot 50.000 euro krijgen als zij een leegstaand handelspand herinrichten. In 2014
reikte de dienst 6 premies uit.
• Om de stad te doen bruisen van economische
activiteit, konden 29 handelsverenigingen genieten van met een animatie- en promotiepremie.
• De medewerkers stimuleerden 6 lokale handelaars om de e-commerce uitdaging aan te
gaan door tot 1.000 euro terug te betalen bij de
ontwikkeling van een webshop.
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Bruisende activiteiten doen economie bloeien
• “Met belgerinkel naar de winkel”: deze jaarlijks terugkerende actie werd in ere gehouden.
De Stad Brugge trachtte shoppers op de fiets
te krijgen voor korte ritten. Van eind april tot
eind mei konden fietsende kooplustigen bij
219 Brugse handelszaken lotjes verzamelen.
Dit leidde tot 19.000 lotjes! Naast een dagelijkse prijs, was ook de prijzenpot op het slotgala van 18 september niet te versmaden: een
fiets, cadeaubonnen en juwelen vonden hun
weg naar de gelukkige winnaars.
• De medewerkers nodigden een dertigtal
Brugse bedrijven uit op een ontbijt om samen
de ondernemende toekomst van Brugge voor
te bereiden; de werkgroep lokale economie
kwam 4 keer bijeen.
• Ondernemende Markant-vrouwen wisselden
hun successen uit tijdens een avondbijeenkomst.
• Op zondag 23 november bracht de Sint een bezoek aan Brugge. Om dit aan te kondigen maakten kinderen op school een sinttekening om
in de etalages van de Brugse handelszaken te
hangen. 940 sinttekeningen werden ingediend.

Werkgelegenheidsbeleid
met aandacht voor
kansarme groepen.

Gastronomische prikkels via festivals
• Hét succesrecept om de Brugse topkwaliteit
bij het grote publiek te promoten bleek ook
in 2014 weer het culinaire evenement KookEET op ’t Zand. Ondanks een stortbui kwamen
ruim 100.000 bezoekers begin oktober smikkelen en smullen op dit belangrijkste gastronomische festijn in Vlaanderen. De dienst

Economie zette ook nu weer samen met
Brugge Plus zijn schouders onder dit openluchtrestaurant. Sterrenchef Geert Van Hecke
(De Karmeliet***) waakte als peter samen
met topchef Patrick Devos en shock-o-latier
Dominique Persoone over de kwaliteit: de 30
Brugse deelnemende chefs behoorden zonder
uitzondering tot de culinaire top, met schitterende vermeldingen in de culinaire bijbels.
• Eind november organiseerde de dienst samen
met de Brugse Horecafederatie Proevereitjes, een culinaire verwentocht langsheen de
Brugse reitjes in het kader van de Week van
de Smaak. Gidsen spijsden de wandeling met
gastronomische anekdotes uit het verleden en
proefden samen met de 241 deelnemers van
de exquisite hapjes, bereid door meer dan 10
deelnemende topzaken en dit op 3 locaties.
• Ook Zeebrugge werd niet vergeten tijdens de
Week van de Smaak en de deelname aan de
dag van de Vlaamse vis op 15 augustus. Via
tal van activiteiten op de site Oude Vismijn en
de Rederskaai werden de bezoekers warm gemaakt voor het proeven en ontdekken van de
oneindige mogelijkheden van de Vlaamse vis.
Verder ondersteunde de dienst de deelname
van de Vlaamse visveiling aan de European
Seafood Exposition in Brussel. 22 juni was
weer een Zeebrugse hoogdag met de jaarlijkse zeewijdingsprocessie en de zeezegening.
Als ondernemende afsluiter
• Er zijn 155 landbouwbedrijven actief in Brugge; in 2014 werd de schattingscommissie
maar 1 keer samengeroepen om schade door
natuurelementen op te meten.
• www.ondernemenderegiobrugge.be bestaat al
4 jaar. De economische website is een samenwerking tussen de Stad Brugge en RESOC
en trok het afgelopen jaar 7.881 unieke
bezoekers.

WERKEN: WERKGELEGENHEID EN
SOCIALE ECONOMIE
Zoals in het beleidsplan vermeld, startte de
dienst Economie in 2014 met het stimuleren van
de sociale economie in de stad én in de regio en
met het uitwerken van een actief werkgelegenheidsbeleid. Twee nieuwe collega’s werden hiervoor aangetrokken en zij hebben reeds heel wat
initiatieven in de steigers, dit uiteraard steeds in
nauw overleg met VDAB, OCMW én de Brugse
onderwijswereld. Ziehier nog wat acties van de
dienst Economie:
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Natuurliefhebbers kunnen hun hartje ophalen. Door de aankoop heeft de Stad Brugge nu al meer dan 34 ha van het gebied
Gemeneweidebeek in eigen handen, met de bedoeling het verder te ontwikkelen als natuurgebied.

• Ondersteuning van W4work, een initiatief dat
in Vlaanderen jongerenwerkloosheid wil aanpakken door jongeren mee te laten werken
aan digitale oplossingen.
• Organiseren van een schepenoverleg om alle
sociale economie initiatieven in de regio in
kaart te brengen
• Zetten van de eerste passen om 2 proeftuinen rond sociale economie binnen de stad
te starten.
• Organiseren van een rondetafel voor de Brugse
dienstenchequebedrijven én houden van overleg met de vakbonden.
• Geven van de aftrap voor het trefpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eigendommen
Een constante zijn de wijzigingen van de samenstelling van het stedelijk patrimonium.
2014 was voor de dienst Eigendommen opnieuw
een bedrijvig jaar.
De Stad greep de kans om de Poortersloge (zie
foto op voorpagina van hoofdstuk 3 van dit jaarverslag), gelegen in de Academiestraat, aan het
Jan van Eyckplein aan te kopen. Het pand bestaat uit 3 gebouwen, bekend onder de namen
Huis Vanden Abeele (huisnummer 14), Huis
Cottem (huisnummer 16) en de Poortersloge
(huisnummer 18). De aankoop was een opportuniteit die zich aandiende om zo dit bijzonder
waardevolle pand opnieuw in te lijven in het patrimonium van de Stad. Het pand was voorheen
tot 1902 eigendom van de Stad.
Intussen verwierf de Stad nog 24.050 m² voor
de uitbreiding van het natuurgebied “Gemene
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Weidebeek”. Het stedelijk natuurgebied is op
dit ogenblik in zijn totaliteit 40 ha groot. Het natuurgebied is toegankelijk via de bestaande paden van zonsopgang tot zonsondergang.
In het kader van het speelruimtebeleidsplan
werd Hof Campers aangekocht, ter uitbreiding
van het huidige Hof De Jonghe. Deze grote aangrenzende tuin hoort bij de half vrijstaande artdeco stadsvilla in de Julius en Maurits Sabbestraat 42 en is toegankelijk vanaf de straat via
een smeedijzeren hek. De woning met bijhorende art-decotuin zal, na de uitbreiding van Hof de
Jonghe opnieuw worden verkocht.
De Stad deed ook onroerende goederen van
de hand, zoals een woning in de Oostmeers en
een woning in de Koolkerkse Steenweg. In de
binnenstad verkocht ze buurtgarages aan omwonenden en autostaanplaatsen in de ondergrondse parkeergarage van residentie Sincfal,
langs de Komvest.
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De Stad verkocht een aantal perceeltjes grond
als tuinuitbreiding voor aanpalende eigenaars
en voor het plaatsen of vernieuwen van nutsvoorzieningen (aan Imewo). Voorts liet ze diverse erfdienstbaarheden op de ondergrond vestigen voor de aanleg van leidingen, dit zowel voor
Imewo, Aquafin, als Elia.
Diverse wegen werden kosteloos afgestaan
door de ontwikkelaars van bouwprojecten voor
de inlijving van die wegenis en de erop aangebrachte infrastructuur in het openbaar domein.
Daarnaast werden er ook diverse percelen
grond aangekocht om straten herin te richten
en fietspaden aan te leggen.
De fietsbergingen in de binnenstad blijven een
succesverhaal. Ze werden allen verhuurd en er
zijn vele gegadigden die ingeschreven zijn op de
wachtlijsten.

HOOFDSTUK 4

Personeel

Personeelsdienst
PERSONEELSBELEID IN KADER VAN NENO
In 2014 werd de afkorting NENO (Naar een
Nieuwe Organisatie) een waar begrip binnen de
stadsdiensten. Startend vanuit een nieuwe visie
en missie voor de organisatie van de Stad Brugge,
dekt het begrip de lading van een breed verandertraject rond een aantal aspecten van de werking:
de organisatiestructuur, de organisatiecultuur, de
huisvesting, de klantgerichte dienstverlening/administratieve vereenvoudiging, de omvorming van

de Personeelsdienst naar een dienst P&O (personeel en organisatie).
Het personeelsbeleid in 2014 bouwde vooral
voort op het project NENO, met focusgroepen
en inspraakmomenten voor stadsmedewerkers
rond missie, visie en kernwaarden, de voorbereiding van Het Nieuwe Werken (tijds- en
plaatsonafhankelijk werken), de basis voor een
nieuwe organisatiestructuur, …

Overzicht 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

1

2
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31/12/2014
5
2,8
5,25
6,8
5,8
15,6
3
9,3
45,45
3,4
8,4
4,6
4
8
36,02
25,14
25,75
8,47
10,8 1

31/12/2013
4
2,8
4,9
7,6
6
13,8
2
10,3
47,15
4,2
8,6
5,3
5,8
8
40,32
24,64
27,75
8,57

verschil in VTE
1
0
0,35
-0,8
-0,2
1,8
1
-1
-1,7
-0,8
-0,2
-0,7
-1,8
0
-4,3
0,5
-2
-0,1

verschil in %
25,00%
0,00%
7,14%
-10,53%
-3,33%
13,04%
50,00%
-9,71%
-3,61%
-19,05%
-2,33%
-13,21%
-31,03%
0,00%
-10,66%
2,03%
-7,21%
-1,17%

Welzijn
Welzijn: Peutertuinen e.d.m.
Welzijn: Buitenschoolse Kinderopvang
Diversiteits- en Noordzuiddienst
Wegendienst
Patrimoniumbeheer
Ruimtelijke Ordening
IDPBW
Groendienst
Sportdienst
Cultuurcentrum
Cultuur
Public Relations en Onthaal
Bibliotheken
Archief
Musea
Leefmilieu
Dienst Economie
Dienst Eigendommen
Toerisme
Vergunningen
Schoonmaakpersoneel
Preventiedienst
Brandweer

5,9
0*
0*
5,8
69,4
79,7
57,85
2,8
182,22
37,5
44,19
37,5
14,8
70,19
9
160,55
103
7,8
4,22
30,82
6,2
92,31
42,17
0*

20,6 1
7,26
17,5
10,33
5,6
67,2
88,7
58,68
2
193,22
38,25
44,59
39,3
13,93
74,96
9
167,6
103,9
4,8
4,97
30,57
5,7
99,46
39,67
136,6

-9,8
-1,36
-17,5
-10,33
0,2
2,2
-9
-0,83
0,8
-11
-0,75
-0,4
-1,8
0,87
-4,77
0
-7,05
-0,9
3
-0,75
0,25
0,5
-7,15
2,5
-136,6

-47,57%
-18,73%
0*%
0*%
3,57%
3,27%
-10,15%
-1,41%
40,00%
-5,69%
-1,96%
-0,90%
-4,58%
6,25%
-6,36%
0,00%
-4,21%
-0,87%
62,50%
-15,09%
0,82%
8,77%
-7,19%
6,30%
0% 2

Brandweer - admin. en technisch personeel
Brandweer - centrale
totaal

0*
0*
1297,5

9,9
1
1527,02

-9,9
-1
-229,52

0% 2
0% 2
-15,03%

In de cijfers van 2013 is het aantal medewerkers vervat dat vanuit de Jeugddienst naar het Entrepot gedetacheerd werd.
In de cijfers van 2014 zijn die eruit.
Sinds 1 januari 2015 is het operatief personaal van de brandweer geen stadspersoneel meer, maar personeel
van de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
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PERSONEELSBEZETTING DAALT VERDER
De daling in het aantal stadsmedewerkers
die zichtbaar werd in 2013, zette zich verder
in 2014. Het aantal VTE’s bedroeg in 2013
1.527,02 ; in 2014 waren dat er 1.297,5 VTE’s.
De pensioneringsgolf van de voorbije jaren
zette zich sterk door in 2014, zelfs sterker dan
aanvankelijk ingeschat. Medewerkers die de
pensioengerechtigde leeftijd bereikten, kozen
voor zekerheid en vroegen hun pensioen aan,
liever dan te wachten op de zich wijzigende
wetgeving. Hierdoor daalde de gemiddelde
pensioenleeftijd.
De leeftijdspiramide in diensten zoals de Musea, de Groendienst, Burgerzaken, Bibliotheek, Wegendienst en Schoonmaak uitte zich
in het hoge aantal pensioneringen in deze
diensten. Het bestuur dat in het kader van de
financiële toestand bij de lokale besturen had
besloten pensioneringen niet extern te vervangen, liet door het onverwacht hoog aantal
wegvallende VTE’s in enkele diensten aanwervingen toe, zodat de dienstverlening niet
in het gedrang zou komen.

ZIEKTEVERZUIMBELEID BLIJKT EFFECT
HEBBEN
Het ziekteverzuimbeleid, dat in het voorjaar
van 2011 was opgestart, werd verder uitgevoerd. Enkele pijlers van dit beleid: de ziektemeldingsprocedure, het sociaal medisch
team, risicoanalyses, …
De metingen op het eind van 2014 gaven een
ziekteverzuimpercentage van 5,74 % t.o.v.
6,03 % in de eerste jaarhelft van 2013 en

5,77 % in de tweede jaarhelft van 2013. Het
percentage van eind 2014 is het laagste sinds
de start van dit beleid. Volgens de cijfers van
een aantal onderzoeken (Medex voor de openbare sector en SD Worx voor de privé sector)
zit de Stad Brugge hiermee onder de cijfers
van de federale overheid (6,88%) en dichtbij
die in de private sector (5,12 %).

TOENAME VAN HET AANTAL
SELECTIEPROCEDURES
Hoewel het aantal medewerkers daalde in
2014, diende de Personeelsdienst op het vlak
van selecties toch extra inspanningen te leveren om ziektes en ontslagen te vervangen.
Dit zowel voor meer gespecialiseerde functies
(architect, boekhouder, IT-functie, technisch
gegradueerden en vakmannen) als voor uitvoerende jobs (arbeiders, schoonmaak, …). In
totaal waren er 37 aanwervingsprocedures.
Opmerkelijk was dat er voor een aantal functies meerdere selecties nodig waren, omdat
er te weinig (geslaagde) kandidaten waren.
Dit was het geval voor architect en technisch
gegradueerde. Wat het aantal kandidaten betreft, die zich inschreven voor de selectieprocedures, waren erfgoedbewaker musea en
schoonmaak (met respectievelijk 187 en 101
inschrijvingen) de meest “populaire” vacatures.

aantal
geslaagde
kandidaten

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

Onderluitenant brandweer

20

19

4

Preventieadviseur afdelingshoofd IDPB

6

5

2

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

Technisch hoofdmedewerker Groendienst

27

24

10

Technisch medewerker Leefmilieu

3

2

2

AANWERVINGSEXAMENS
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2014)

BEVORDERINGSEXAMEN
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2014)

Tijdens de traditionele
nieuwjaarsreceptie voor het
stadspersoneel legden begin
2014 102 mensen de eed af als
statutair benoemden (zie foto).
Een jaar later, begin 2015
zouden het er nog maar 15 zijn.
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aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
het interview

aantal
geslaagde
kandidaten

Adjunct-ombudsman

1

1

1

Administratief medewerker Mobiliteitscel

2

2

-

Administratief medewerker Mobiliteitscel

2

2

1

Administratief medewerker Musea

2

2

2

INTERNE MOBILITEIT
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2014)

Administratief medewerker Economie

2

2

2

Erfgoedbewaker

1

1

1

Technisch assistent Stadsarchief

1

1

1

Technisch assistent Wegendienst

1

1

1

Technisch gegradueerde Patrimoniumbeheer

2

2

2

aantal
ingeschreven
kandidaten

aantal kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

aantal
geslaagde
kandidaten

10

10

1
5

SELECTIES
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2015)
Administratief medewerker mobiliteitscel

34

Administratief medewerker Financiën

5

5

Administratief medewerker Jeugddienst

2

2

1

Arbeider begrafenissen

66

39

31

Architect

7

3

-

Architect

9

5

3

Boekhouder

18

12

3

Bureauchef Europese Cel

33

20

1

Conservator Bruggemuseum

9

9

2

Deskundige marketing Toerisme

3

3

3

Diversiteitsmedewerker

-

-

-

Dossierbehandelaar

3

2

1

Economisch coördinator

5

3

2

Erfgoedbewaker

187

163

22

Expert sociale economie

17

15

3

Hoofd systeemanalyst-programmeur

10

7

1

Integratieambtenaar

15

10

1

Jurist ruimtelijke ordening

2

2

1

Preventiewerker

5

4

2

Programma-assistent Cultuurcentrum

33

24

5

Stafmedewerker Stedenbeleid

34

29

3

Systeemanalyst-programmeur

4

4

3

Technisch assistent automecanicien brandweer

8

2

2

Technisch assistent autovoerder PR en onthaal

11

10

3

Technisch assistent houtbewerking

23

20

11

Technisch assistent schilder

33

21

6

Technisch assistent kassabediende Cultuurcentrum

22

21

8

Technisch assistent toezicht schoonmaak

24

15

2

Technisch assistent Wegendienst

65

48

7

Technisch gegradueerde Elektromechanica

2

1

1

Technisch gegradueerde Elektromechanica

-

-

-

Technisch medewerker Leefmilieu

5

-

-

Gemeenschapswacht

33

23

11

Hulparbeider schoonmaak

101

49

12

Onthaalbeambte

64

47

17
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Interne communicatie
VORMING MAATWERK
In 2014 werden 3.615 dagen vorming gevolgd.
Daarbij viel op dat er veel dienstspecifieke opleidingen waren, maatwerk dus! De hoofdmoot
ging naar de opstart van de nieuwe Beleids- en
Beheerscyclus (afgekort BBC). Er vond heel wat
opleiding plaats om alle medewerkers hiermee
te leren werken, meer bepaald ook met de nieuwe software Agresso.
Verder ging ook bijzondere aandacht naar veiligheidsopleidingen, een trend die zich in de
komende jaren hopelijk nog zal verderzetten.
Hierin passen opleidingen EHBO, kettingzagen,
werken op hoogte, vorkheftruck, enzovoort.

Soort opleiding

aantal deelnames aan
vormingsactiviteiten

Aantal
dagen

administratief

152

152

dienstspecifiek

904

1.612

informatica

87

734

leidinggeven/
management

64

150

technisch

153

242

vaardigheden

117

230

wetgeving/
bestuursrecht

239

184

veiligheid

152

311

1.868

3.615

totalen

INTERNE COMMUNICATIE DRUK AAN
HET WERK ROND NENO
2014 stond voor de dienst Interne Communicatie
in het teken van de communicatiecampagne
rond het veranderingstraject “NENO”. “NENO”
komt uit het Galicisch en betekent “kind”. Deze
betekenis had zijn weerslag in de campagne:
NENO is namelijk een omwenteling die verschillende fasen doormaakt, net zoals een opgroeiend kind die ook heeft.
In de communicatie over het veranderingstraject stond bovendien feedback centraal.
Medewerkers konden steeds meedenken en
meepraten over de verandering. Zo werden er
NENO infosessies en infomarkten georganiseerd. Het intranet kreeg een forum waar mensen konden discussiëren. Leidinggevenden komen voortaan frequenter samen. Er was “NENO
op wielen”, een rondgang van de adjunct-stadssecretaris om ter plaatse zélf te horen wat leefde bij de technische equipes die de Stad Brugge
rijk is. En telkens werd hun feedback meegenomen in het grote geheel van de verandering.

Toelichting bij de indeling:
Administratief: o.a. startersopleiding, schriftelijke
communicatie, notuleren
Dienstspecifiek: vorming die specifiek hoort bij
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
Wetgeving: vorming rond gemeentedecreet, overheidsopdrachten, decreet ruimtelijke ordening,
bestuursrecht

Naast de NENO-vloedgolf verzorgde de dienst
Interne Communicatie in 2014 maar liefst 161
interne berichten onder de rubriek “Prikjes”en
116 pagina’s personeelsblad. De dienst onthaalde 81 nieuwe medewerkers op zijn of haar
eerste werkdag, waaronder de adjunct-stadssecretaris.

Veiligheid: o.a. vorkheftruck, werken op hoogte,
ecodriving, vrachtwagenlaadkraan.
Jaarverslag 2014
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Sodibrug
Sodibrug, de Sociale Dienst voor het Personeel,
zag in 1978 het levenslicht. Op 31 december
2014 waren er 2.479 leden (1.742 actieve en 737
gepensioneerde medewerkers).
De doelstelling van deze dienst is tweezijdig: enerzijds zorgen voor een mooi aanbod
voor de medewerkers naar ontspanning toe,
maar anderzijds ook hulpverlening aanbieden.
Medewerkers die het op één of ander vlak moeilijk hebben, kunnen bij Sodibrug terecht voor
een luisterend oor en een helpende hand.

KORTINGEN
Leden krijgen heel het jaar door mooie kortingen voor verschillende evenementen. Via
het Cultuurcentrum en/of het Concertgebouw
waren er acties 1 + 1 gratis, zoals voor de
voorstellingen “Van Aftrap tot meet”, pianoopvoering Beethoven, Dulsori, Apenbloed en
Engelengezang, … Voor het filmfestival Mooov,
het vroegere Cinema Novo, was er naar jaarlijkse gewoonte een mooie kassakorting voor de
Sodibrugleden.
Beginnend Comedy-talent tijdens de Commeere
Comedy Cup: Sodibrugleden kregen een korting van 2 euro bij aankoop van hun tickets via
Sodibrug (44 tickets verkocht). Bij bestelling van
tickets voor het Cactusfestival en/of Dranouter
via Sodibrug, hoefden Sodibrugleden geen
administratieve kosten te betalen (67 tickets
Cactus, slechts 1 Dranouter).
Sobo is al jaren huisleverancier van de maaltijden in de 4 stadsrefters. Het sociaal restaurant
Pas Partout is onderdeel van Sobo en kreeg in
het voorjaar van 2014 een nieuwe locatie. Het

uitgelezen moment om de Sodibrugleden kennis te laten maken met dit restaurant. Op vertoon van de lidkaart kon je een maaltijd aan
halve prijs nuttigen (63 maaltijden aan halve
prijs verkocht).
Naar jaarlijkse gewoonte kon je als (gepensioneerde) medewerker gratis deelnemen aan het
wandel- en fietsevenement “Kroenkelen” (79 inschrijvingen). Voor het Razor Reel Flanders Film
Festival kreeg je als Sodibruglid 1 euro korting
op vertoon van de lidkaart aan de kassa. Ook de
vaste waarden bleven van de partij: de korting
voor Kinepolis- en pretparktickets, tussenkomsten in jeugd- en sportkampen, 15 % korting op
voorstellingen van het Cultuurcentrum en het
Concertgebouw, korting bij het boeken van een
vakantie via Ourthe & Somme, l’Espinet of “Le
Balcon des Raspes”, …

EEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
IN 2014
Een nieuwe reeks yogalessen ging van start in
maart, zowel op donderdagmiddag als donderdagavond (32 inschrijvingen in het voorjaar, 34
inschrijvingen in het najaar). Onder begeleiding
van de Brugse politie namen op 26 april 2014 37
stadsmedewerkers deel aan de begeleide motorrit. Tijdens de week voor de Amateurkunsten
organiseerde Sodibrug voor het eerst, in samenwerking met de dienst Cultuur en de
Noord-Zuiddienst de Wak@Work-lunch. Talent
uit eigen huis gaf het beste van zichzelf, terwijl
de toeschouwers van een lekkere lunch genoten
onder de bomen op de Burg. 82 collega’s waren van de partij. Op 30 april trok een volle bus
Sodibrugleden richting Antwerpen om er een
opname bij te wonen van Café Corsari.
Tijdens de jaarlijkse sportnamiddag op 6 juni
kwam menig stadsmedewerker (560) zich van
zijn sportiefste kant tonen. Er was een ruim
aanbod aan sportmogelijkheden, van petanque
en hengelen, tot squash en zeilen. Nadien werd
nog gezellig nagekaart op de terreinen van het
Tempelhof met een hapje en een drankje.
In het najaar zetten de Sportdienst en Sodibrug
een samenwerking op poten met Howest.
Sodibrugleden konden intekenen om, samen
met studenten van de opleiding “Sport en
Bewegen” een fitheidsprogramma op maat uit
te werken. Er was voor elk wat wils: beginnende
sporters, maar ook getrainde sporters konden
inschrijven (34 deelnemers).
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Sodibrug organiseerde een gratis bezoek aan
de tentoonstelling “14-18 Oorlog in Beeld/
Brugge in oorlog”, voorafgegaan door een inleiding van collega Ina Verrept, en gevolgd door
een drankje, aangeboden door het stadsbestuur. Een museum blijft in de smaak vallen:
200 inschrijvingen!
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest in De Dijk bezorgde 257 kindjes een onvergetelijke namiddag: de draaimolen, de ballonkunstenaar, een
lekkere wafel, clown Arthuro Cardini, en uiteraard de enige echte Sint en zijn Zwarte Pieten
maakten dit alles tot een geslaagd feest.

REFTER
De Stad Brugge beschikt over 4 refters, waar
de collega’s, al dan niet met gezinsleden, kunnen lunchen. Elke middag is er de keuze tussen
een dagschotel, biefstuk met frietjes, spaghetti,
vegetarische maaltijd, quiche, een extra slaatje,
broodjes (ham/kaas/broodje van de week), salades en pizza’s (enkel in de winter). In 2014 werden in totaal 14.331 maaltijden besteld.

HOSPITALISATIEVERZEKERING
De Stad Brugge biedt haar medewerkers de
mogelijkheid om aan te sluiten bij de collectieve hospitalisatieverzekering. Voor de meeste
van die medewerkers betaalt de Stad de premie. Ook inwonende gezinsleden kunnen mee
aansluiten. Sodibrug telde het voorbije jaar

3.161 aansluitingen (medewerkers, partners
en kinderen).

SENIORENWERKING
Sodibrug heeft een eigen seniorenwerking.
Maandelijks komen een vijf- à zestal gepensioneerde medewerkers samen om activiteiten voor te bereiden. Ze krijgen hiervoor
ondersteuning van Sodibrug. In 2014 stonden volgende activiteiten op het programma:
nieuwjaarsfeest, bezoek aan het Sociaal Huis,
‘digitale wereld voor senioren’, stadswandeling
met ontbijt en aperitief, voordracht ‘Brugge
en z’n bioscoopverleden’, dagreis Zee- en
Meetjesland, fietstocht Kasteel van Loppem,
daguitstap de Westhoek, wijndegustatie,
seniorennamiddag (met attentie voor 85 tot
90-jarigen, bezoek Politiehuis). Ook in 2014
was een tussenkomst van 8 euro voorzien voor
wie zich tegen griep liet vaccineren (353).

HULPVERLENING
Sodibrug biedt een gevarieerd aanbod van
hulpverlening aan. Het kan gaan om financiële hulp (lening, medische bijstand, bijpassing bij de ziektevergoeding, …) tot hulp bij
problemen op de werkvloer of in de persoonlijke levenssfeer. Sinds juli 2011 voert de Stad
een ziekteverzuimbeleid. Daarmee wordt gepoogd het ziekteverzuimcijfer naar beneden
te halen. Ook de directe dienstchef probeert
men hierin te betrekken.
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Interne Dienst voor Preventie
en Bescherming op het werk
(I.D.P.B.)
In 2014 werkten alle personeelsleden, gemiddeld 1.693, zo’n 2.273.319,6 uren. Hierin zitten
de vrijwilligers bij de brandweer niet vervat.
Tijdens deze werkuren deden zich in totaal 55
arbeidsongevallen voor. Let wel, het betreft hier
enkel 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 18,82. De graad van ernst, die het aantal
kalenderdagen werkverlet door arbeidsongevallen aangeeft per duizend gepresteerde uren
(= blootstelling aan het risico) bedraagt 0,25. Al
deze arbeidsongevallen zorgden in totaal voor
1.410 dagen effectief werkverlet.
De collega’s van de Groendienst waren in 2014
goed voor ongeveer 20 % van het aantal arbeidsongevallen. Zij staan daarmee (weinig
benijdenswaardig) aan de top, gevolgd door de
Brandweer met 12,72 % en de dienst CultuurFeesten met 10,9 % van het totale aantal arbeidsongevallen. Deze 3 diensten zorgden hierdoor bijgevolg voor bijna de helft (24/55) van
het totale aantal arbeidsongevallen en kunnen
bijgevolg gecatalogiseerd worden als zijnde de
meest risicovolle diensten. In 1/5 van de geval-
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len blijft het slachtoffer niet langer dan 14 dagen afwezig, in 1/2 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
65 % van alle voorkomende letsels. Heel vaak
zijn die het gevolg van inspanningen, verkeerde
bewegingen, de val van personen en het contact
met voorwerpen. Het hoogste aantal ongevallen deed zich voor op maandag (15/55) gevolgd
door de vrijdag (11/55) en dinsdag/donderdag
(ex aequo 9/55). Naast deze ongevallen op de
werkplek zelf hadden het afgelopen jaar nog 30
collega’s een ongeval op de weg van of naar het
werk .
Het departement gezondheidstoezicht (arbeidsgeneeskundige dienst) voerde in 2014 in totaal
112 aanwervingsonderzoeken uit en maar liefst
1.717 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, mindervalide werknemers,
werknemers van minder dan 18 jaar alsook
de onderzoeken bij werkhervatting na ziekte of
ongeval.

HOOFDSTUK 5

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

Kerstmusical ‘Kerst
voor twee’ in Onze
Bijenkorf in Dudzele.

Onderwijs
DIENST STEDELIJK ONDERWIJS
BASISONDERWIJS
Stedelijk Onderwijs Brugge Noord
De Stedelijke Basisschool Onze Bijenkorf/Ter
Poorten kreeg een nieuwe naam: Stedelijk
Onderwijs Brugge Noord. Daarmee werd de
versterkte samenwerking onder leiding van
de directeur en de zorgcoördinator, ook op pedagogisch vlak, in de verf gezet. De afdeling in
Dudzele profileert zich ook niet langer als een
gedaltoniseerde leefschool. In plaats daarvan
worden de sterktes van beide afdelingen in de
verf gezet, die elk apart en samen ‘groot in kleinschaligheid’ zijn, wat dan ook de nieuwe slagzin
van de school werd.
De vernieuwde samenwerking resulteerde al
onmiddellijk in het gezamenlijk cultuur-educatief project ‘Kunst verbindt – Lijnen in het landschap’, waarbij de kinderen maandenlang aan
de slag gingen met verschillende kunstenaars.
Het resultaat werd gepresenteerd in een schuur
in Dudzele. In Ter Poorten opende in maart ‘ons
taalhuis’, een project in samenwerking met de
Koning Boudewijnstichting, waarbij in alle klassen leeftijdsgebonden taalkasten worden aangeboden om een rijk taalgebruik te stimuleren. In
de afdeling Onze Bijenkorf in Dudzele werd het
jaar afgesloten met de kerstmusical ‘Kerst voor
twee’.
Stedelijke basisschool De Triangel
In 2014 sloot De Triangel de activiteiten in het
kader van zijn 75ste verjaardag af met een academische zitting, waarop o.a. heel het college
van burgemeester en schepenen aanwezig was.
De meerdere betekenissen van de naam ‘De
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Triangel’ werden daarbij weer in de verf gezet.
De Triangel verwijst zowel naar het kleinste,
maar evengoed onmisbare, instrument in een
orkest, als naar de driehoeksverhouding tussen
personeel, ouders en leerlingen of tussen personeel, ouders en bestuur. Ter afsluiting staken
de kinderen een tijdscapsule in de grond, waarin
spullen en boodschappen werden gestoken,
waarvan verondersteld wordt dat ze een speciale
betekenis zullen hebben bij het heropenen van
de tijdscapsule bij het honderdjarig bestaan van
de school in 2038. Er werd ook een modeshow
opgevoerd in kledij uit de jaren ’30 als verwijzing
naar de stichting van de school in 1938.
Stedelijke basisschool Sint-Michiels
In 2014 organiseerde de SBS Sint-Michiels een
week van de duurzaamheid rond duurzame en
gezonde voeding en een duurzame levensstijl. Er
werd ook een moestuin opgestart onder peterschap van Wim Lybaert. Dit sloot perfect aan bij
de deelname aan het project Greenreflex van de
dienst Leefmilieu, dat een bewustwording nastreeft op vlak van energieverbruik, materialenkeuze enz. In het kader van veiligheid werden niet
alleen verschillende acties georganiseerd, maar
ook deelgenomen aan de wedstrijd van ‘Strapdag’
op autoloze zondag, met succes overigens, want
de leerlingen wonnen door samen een levende
fiets te vormen. Er werd ook een wedstrijd gewonnen waarbij je een eigen verkeersbord
diende te ontwerpen over een veilige en rustige
schoolomgeving. In het kader van de 100-jarige
oorlog werd in Sint-Michiels een weekproject
opgezet met een tentoonstelling in buurtwinkels
en tal van bewustmakingsactiviteiten (last post,
driloefeningen, sobere maaltijd, uitstappen). De
kinderen konden zich ook uitdrukken met een
eigen werk in de ‘Kunstenroute’ of met hun deelname aan het toneelstuk ‘De Reuzenperzik’ (van
Roald Dahl). De afdeling in de Rijselstraat kreeg
een nieuwe keuken en de kleuterklassen, gang
en refter werden in een nieuw kleurtje gezet.
Stedelijke school voor buitengewoon
onderwijs De Ganzenveer
In het kader van het M-decreet, dat de integratie
van kinderen met een beperking in het gewoon
onderwijs vooropstelt en types 1 en 8 in het buitengewoon onderwijs samenvoegt tot één basisaanbod, was De Ganzenveer bezig aan een grondige reorganisatie van de schoolwerking onder
intensieve begeleiding van de pedagogische begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat

van Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG).
Focus lag op onderwijs dat nog meer op maat
van elk kind wordt gegeven en in een sterkere
samenwerking tussen onderwijzers algemene
en sociale vaardigheden enerzijds en paramedici, zoals logopedisten, de orthopedagoge en de
kinesist, anderzijds. Een nieuw digitaal platform,
waarmee leerlingen zowel individueel als in groep
beter kunnen opgevolgd worden, wekelijkse
klassenraden en een aangepast leeraanbod hielpen dit mee te realiseren. Het schoolbestuur
investeerde in ergonomisch meubilair voor de
leerlingen en digitale borden voor in de klassen.

KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS
Stedelijke academie voor Schone Kunsten
Op de 6de editie van Art Rock brachten leerlingen
en ex-leerlingen van de school een wervelende
show vol dans, muziek, performance, illusionisme, mode, … 4-Woordkunst-drama bracht er
een eigen interpretatie van ‘Rosas danst Rosas’,
terwijl het vijfde jaar met de eigenzinnige performance ‘Ears’ de zaal helemaal op zijn hand kreeg.
De beeldende kunstrichtingen verzorgden de extravagante modeshow ‘Cocoon’. Daarnaast werden er ook enkele individuele optredens (instrument/zang) opgevoerd. Oud-leerlinge Hannah
Vandenbussche sloot met haar band Monami
de avond af. Daarnaast voerde 6-woordkunstdrama ‘met wie zal ik nu dansen’ op in de voormalige boksclub in de Groenestraat, een toneelstuk waarin herinneringen uit de Grote Oorlog
een centrale rol innemen. Dit werd voorafgegaan
door een fototentoonstelling over een parallelle
wereld van de leerlingen beeldende kunsten.
Bedrijfsterreinen van Bombardier Transportation
uit Brugge werden gebruikt voor de productie en
realisatie van een documentaire en voor de uiteindelijke presentatie van de kunstwerken van
de eindejaartentoonstelling ‘2020 most googled’.

Eindejaarstentoonstelling ‘2020 most googled’ in de bedrijfshallen van Bombardier Transportation.

Samen met de Franse kunstenaar Audrey Cottin
brachten enkele leerlingen life stream performances. Voor de presentatie en selectie van werken werd galeriste Tatjana Pieters uit Gent erbij
betrokken. Met dit project doorbrak de kunsthumaniora letterlijk de schoolmuren en werd ze
beloond met een reportage van Focus TV.

Opvoering ‘met wie zal ik
nu dansen’ door de leerlingen van de Academie voor
Schone Kunsten.

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Kunstenbad 2014, een samenwerking tussen
het Stedelijk Conservatorium en de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten, had als thema:
‘Kunst boven water’. Dit omvatte een aantal tentoonstellingen en toonmomenten op verschillende locaties in de maand februari als kunstenroute
‘Île de la cité’ met als eindpunt een tentoonstelling in de Poortersloge. Hoogtepunt vormde een
slotmanifestatie in het Concertgebouw op de dag
van het DKO, 22 februari.
Stedelijke academie voor Schone Kunsten
De ateliers kant zetten hun beste beentje voor
op de Burg op 23 maart met ‘Kant op de Burg’.
Twee weken later werd het boek ‘Snapshot’ gelanceerd door de ateliers fotografie met foto’s
van de Brugse Derby. Het werk van het atelier
kant werd tevens één van de onderwerpen van
Snapshot 9 ‘Kantje boord’, een fotografietentoonstelling van april tot oktober over kant in
het Volkskundemuseum. Op 14 juni waren de
nieuwste video-installaties van het volwassenenatelier digitaal beeldende vorming te zien in de
Bogardenkapel onder de naam Non Finito – digital display. Tijdens de zomervakantie was de
expo en Proust-route ‘De hervonden tijd’ te bewonderen in de Bogardenkapel met werk van
één van de ateliers fotografie. ‘De schilders van
Dudzele’ waren daar dan weer te bewonderen
in september, de maand waarin het atelier van
Dudzele naar de GO-school ‘De Regenboog’
in Sint-Pieters verhuisde. ‘Groeten uit…’ was
een tentoonstelling in oktober van de leerlingen middelbare graad in de galerij Arti Facts.
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Als afsluiter was van december tot januari in de
voormalige politiekantoren in de Hauwersstraat
werk van de ateliers fotografie te zien in het kader van BruggeFoto14 met Azië als thema. In
dat kader werd ook een masterworkshop met
Magnumfotografen aangeboden.
Stedelijk conservatorium Brugge
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Vanaf september 2014 verleent het Conservatorium zijn leerlingen de mogelijkheid om
bepaalde vakken te volgen in de schoot van de
muziekvereniging waarvan ze lid zijn. Dit biedt
muziekverenigingen een professionele omkadering om hun leerlingen te scholen en verlaagt de
drempel voor leerlingen die al zeer actief zijn op
vlak van muziek om zich te engageren tot een opleiding aan het Conservatorium.
Op 11 oktober werkte het Conservatorium samen
met Klara, Brugge Plus en het Concertgebouw
Brugge mee aan Iedereen Klassiek. Verder waren
er verschillende activiteiten. De jazz-en-lichtemuziekafdeling liet zich horen met een optreden
van het Jazz en Popkoor in het Zwarte Huis op
27 maart, op Jazz Brugge in oktober en met
combo’s in De Biekorf op 6 december. Liefhebbers van zang en koormuziek werden op 19
oktober op hun wenken bediend met een koorconcert in de Sint-Godelievekerk in Sint-Michiels
in het kader van het Koorfestival, waar het kinderkoor Vivo! optrad in een samenwerking met
Bryghia Cantat en The Bare Necessities. Vivo!
was verder te bewonderen met het jongerenkoor
Discantus op 20 en 21 december in respectievelijk
de Cultuurfabriek in Sijsele en de kerk van Maria
Assumpta in Assebroek. Eén van de woordklassen trad op 3 april op in het OC De Kleine Beer
in Beernem onder de titel ‘Het negende ei is
een spiegelei’. Het accordeon-ensemble trad op
10 oktober op in Residentie Ten Eeckhoute.

VOLWASSENENONDERWIJS
Stedelijke nijverheids- en taallleergangen –
CVO (SNT)
Ook in 2014 zaten de afdelingen mode, fotografie
en Nederlands voor anderstaligen (NT2) in de lift.
Dit fraaie resultaat was een mooie opsteker bij
de viering van 160 jaar SNT. Het jubileum werd
extra in de verf gezet door de vele activiteiten die
georganiseerd werden (toneelvoorstellingen,
daguitstappen en reizen, filmevenementen,
literaire en muzikale avonden, praatavonden,
fuif, …). Speciale vermelding verdienen de
Engelstalige monoloog naar aanleiding van WO
I, het Italiaans ‘concerto lirico’, het bezoek van
de Duitse ambassadeur en een weekend Parijs
met de afdeling fotografie. In 2014 werden ook
een aantal samenwerkingsverbanden opgestart of uitgebreid op economisch, beleidsmatig en (inter) cultureel vlak (het Europacollege,
het Goethe-instituut, de Lumière, AFS, VDAB,
CLW…).

LEERLINGENAANTALLEN SCHOLEN
De tabel hieronder toont het aantal leerlingen/cursisten per 1 februari 2014 (m.u.v. de tellingen van de studenten hoger onderwijs). Tenzij anders vermeld, betreft het gegevens verstrekt door het Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming.
1 BASISONDERWIJS (KLEUTER + LAGER)
1.1 Gemeenschapsonderwijs

1.2 Stedelijke scholen

1.3 Vrij gesubsidieerd onderwijs

12105
gewoon onderwijs

1873

buitengewoon basisonderwijs

211

gewoon onderwijs

953

buitengewoon basisonderwijs

129

gewoon basisonderwijs

8268

buitengewoon basisonderwijs

671

2 SECUNDAIR ONDERWIJS

18349
gewoon secundair onderwijs

2.1 Gemeenschapsonderwijs

2662

buitengewoon secundair onderwijs

319

deeltijds secundair onderwijs
2.2 Stedelijke Academie

2.3 Vrij gesubsidieerd onderwijs

0

gewoon secundair onderwijs

347

gewoon secundair onderwijs

14089

buitengewoon secundair onderwijs

689

deeltijds secundair onderwijs

243

3 HOGESCHOLEN EN HOGER POSTUNIVERSITAIR ONDERWIJS

6604

3.1 De Hogeschool West-Vlaanderen (Howest, campus Brugge)*

2946

3.2 Katholieke Hogeschool VIVES (campus Brugge)*

3100

3.3 Grootseminarie**

124
seminaristen

10

gaststudenten

50

theologische academie
3.4 Europacollege**

64
310

4 DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

3305,5

4.1 Stedelijk Conservatorium

1968

4.2 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

1337,5

5 VOLWASSENENONDERWIJS ***

15100

5.1 Centrum voor Basiseducatie

1137

5.2 Secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs
5.2.1 Gemeenschapsonderwijs (IVO)

3321

5.2.2 Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen

6198

5.2.3 Vrij gesubsidieerd onderwijs

4444
CVO Spermalie

1264

CVO VTI

1339

CVO VIVA West-Vlaanderen vzw

215

CVO Sint-Godelieve vzw

1626

*
aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract in alle opleidingen
** gegevens verstrekt door de school zelf
*** voor de telling van het aantal cursisten in het VO gaat het om het uniek aantal ingeschreven cursisten in de opleidingen/modules
die het CVO inricht op datum van 1 februari. Bv.: een CVO heeft 190 modules die op 1 februari worden ingericht. In deze modules zijn
2450 cursisten ingeschreven, waarvan 250 zijn ingeschreven in meerdere modules. Voor de berekening van het aantal cursisten op 1
februari kunnen slechts 2200 ‘unieke’ cursisten in aanmerking worden genomen.
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Dienst Welzijn
SENIORENBELEID
Universiteit Derde leeftijd (UDL)
De UDL is de vrucht van de samenwerking tussen vrijwilligers, een bestuurscomité en het
stadsbestuur. Het secretariaat is voor een deel
in handen van de dienst Welzijn. De UDL biedt
aan zijn leden een gelegenheid tot intellectuele
inspanning en tegelijkertijd een warm sociaal
contact binnen een hoogstaand cultureel milieu. De kernactiviteit van de UDL zijn de voordrachten. Daarnaast organiseert ze cursussen
over kunst, geschiedenis en muziek. Reizen,
films, daguitstappen, wandelingen en bezoeken
staan ook op het programma. Jaarlijks wordt
tijdens het ledenfeest een vereniging die zich
verdienstelijk heeft ingezet voor een sociaal
doel, in de bloemetjes gezet.
Seniorenadviesraad
De Seniorenadviesraad heeft als doel als volwaardig contactorgaan met adviserende bevoegdheid op te treden tegenover het stadsbestuur en het OCMW, de samenwerking tussen
de seniorenverenigingen, het ouderenwerk en
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de bejaardenzorg te bevorderen en 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 5 algemene vergaderingen en
5 kernvergaderingen georganiseerd en komen
thematische werkgroepen (zoals bijv. de werkgroep verkeer) enkele malen per jaar samen.
Activiteiten
Lentewandelingen 2014
Naar analogie met de jaarlijkse herfstwandelingen organiseerde het stadsbestuur op 15 en 16
april voor de zevende keer de lentewandelingen
voor 70-jarigen en hun partner. Naast een gegidste wandeling van een uur in de binnenstad
konden de deelnemers luisteren naar een toelichting door Rik Dhondt over “De vrouw in WO
I”. Op dinsdag 15 april waren er 280 deelnemers
en op woensdag 16 april 300 deelnemers.
Herfstwandelingen 2014
De 7de herfstwandelingen voor de Brugse 65-jarigen en hun partners vonden plaats op dinsdag

16 en op woensdag 17 september. Op dinsdag
waren er 308 deelnemers en op woensdag 333
deelnemers.
Zilverfeest 2014
Op donderdag 26 juni was er het 1ste Zilverfeest
voor alle 75-jarige Bruggelingen met hun partner. Op het programma stond een optreden van
“The Jacqueline” met liederen uit de oorlogsjaren, o.a. van The Andrew Sisters. Na het optreden werden alle genodigden getrakteerd op een
drankje met versnapering en was er voldoende
tijd voor ontmoeting met leeftijdsgenoten. Er
waren 442 deelnemers.
Seniorenactiviteiten tijdens de autoloze zondag
Op 21 september vond de autoloze zondag
plaats. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om op het plein voor de stadsschouwburg
een dansnamiddag voor senioren te organiseren met de muziekgroep “Roland Keereman”.
Daarnaast werd het Sociaal Huis opengesteld.
In het seniorenloket kon iedereen kennis maken
met het project “digi-senior”, voorgesteld door
2 leerlingen van het VHSI.
Actie 85 +
Naar jaarlijkse traditie ontvingen 3.500 thuiswonende 85-plussers tijdens de ouderenweek
(derde week november) een bezoek van één van
de honderd vrijwilligers. Het stadsbestuur bood
hen een peperkoek aan.
Dienstverlening
Brugge Wijzer
Iedere Bruggeling ontvangt in de maand dat
hij/zij 60 jaar wordt de vroegere “Info-Senior”,
in 2014 omgedoopt tot “Brugge Wijzer”. De
brochure wordt ook aangeboden tijdens seniorenactiviteiten zoals de lente- en herfstwandelingen, het Zilverfeest en bij opendeurdagen. In
het document staat informatie over allerhande
onderwerpen die senioren aanbelangen. In 2014
werden 3000 exemplaren van de brochure gedrukt en bedeeld.
Honderdjarigen
Het stadsbestuur huldigde het afgelopen jaar
3 mannen en 40 vrouwen van 100 jaar en meer.
Er werden 16 personen van 100 jaar gevierd en
27 van meer dan 100. Onze oudste inwoonster
werd 105 jaar in 2014.

Ondersteuning
Het stadsbestuur verleende ondersteuning aan
digi-senior, een project waarbij jongeren van
het 6de jaar informaticabeheer van het VHSI les
geven aan senioren.
Seniorenloket
De cel seniorenbeleid heeft sedert september
2013 een loketfunctie waar actieve senioren
terecht kunnen voor info en vragen. Ook aanvragen voor FOD sociale zekerheid, zoals inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en tijdelijke
hulp aan bejaarden, kunnen aan het loket gebeuren. In 2014 werden 45 aanvragen afgehandeld en telde het loket ongeveer 120 bezoekers.

BELEID VOOR PERSONEN MET EEN
BEPERKING
Loket personen met een beperking
Van januari tot en met december 2014 kreeg het
loket personen met een beperking zo’n 130-tal
mensen over de vloer. De dienstverlening situeerde zich vooral op het vlak van aanvragen voor
een integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming, een voorbehouden parkeerkaart,
hulp aan bejaarden, sociale/fiscale voordelen, …
Bloedprocessie 2014
Op 29 mei 2014 trok de Heilig Bloedprocessie
door de binnenstad. Zoals elk jaar stond de
dienst Welzijn in voor de ticketverkoop voor personen met een beperking. Een 100-tal tickets
gingen vlot de deur uit.
Parkeerwijzer
Op 1 juli werd een nieuwe infobrochure gelanceerd: ‘Parkeerwijzer’. Hierin kan je nuttige informatie terugvinden over alle voorbehouden
parkeerplaatsen in Brugge. De parkeerplaatsen
zijn per gemeente alfabetisch onderverdeeld en
aangeduid op kaart. Daarnaast tref je informatie aan over het aanvragen van een parkeerkaart
voor personen met een beperking, de voorwaarden, de procedure, …
‘Zon, Zee, … Zorgeloos, een toegankelijk
strand voor iedereen!’
De Stad Brugge nam voor het 6de jaar op rij deel
aan het project ‘Zon, Zee, … Zorgeloos, een
toegankelijk strand voor iedereen!’ Rolstoelgebruikers, personen met een visuele handicap, moeilijke stappers, het jonge gezin met de
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kinderwagen, tijdelijk geblesseerden, … konden
tijdens de zomermaanden juli en augustus een
strandbezoek brengen aan het nieuwe badengebouw in Zeebrugge bad. De juiste infrastructuuraanpassingen (strandmat, aangepaste douches, …), opgeleide assistenten en aangepaste
strandrolstoelen (strandjutter en tiralo) zorgden
voor een bruikbare entourage. Tijdens juli en augustus waren er 338 hulpvragen voor dit project.

SOCIAAL PREVENTIEF
GEZONDHEIDSBELEID
Kick-off Gezonde Gemeente Brugge!
Op 15 april 2014 werd het samenwerkingsverband Gezonde Gemeente Brugge via een persmoment officieel bekendgemaakt. De dienst
Welzijn, het OCMW Brugge en het LOGO BruggeOostende slaan de handen in elkaar om nauwer
samen te werken en zo nog meer te investeren in
het bevorderen van de gezondheid van het personeel en de burger.
Om iedereen op de hoogte te houden van de activiteiten van het samenwerkingsverband werd de
website www.gezondegemeentebrugge.be opgestart. Geïnteresseerden kunnen zich op deze
website ook abonneren op een nieuwsbrief. Om
de drie maanden verschijnt er zowel een nieuwsbrief voor het personeel van beide lokale besturen als een nieuwsbrief voor de burger.
Projecten ‘goedgevoelstappers’ en ‘rechtOP…’
Gezonde Gemeente Brugge nam deel aan
de projectoproep ‘Liever Actiever’. Deze projectoproep van het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ)
gaf de kans aan lokale actoren om een project
te realiseren, dat volwassenen en ouderen aanzet om dagelijks meer te bewegen en minder
te zitten. Maar liefst 2 projecten van Gezonde
Gemeente Brugge werden geselecteerd en goedgekeurd door de jury, namelijk het project ‘goedgevoelstappers’ en het project ‘rechtOP…’.
‘Goedgevoelstappers’ zal het wandelprogramma
‘Elke stap telt’ van OKRA Sport inzetten om beweging te stimuleren bij mensen die geconfronteerd
worden met een psychische kwetsbaarheid en/
of (kans)armoede. Het project wordt uitgevoerd
in opdracht van Gezonde Gemeente Brugge in
samenwerking met Brugse partners uit de welzijnssector. Het project ‘rechtOP…’ zal investeren
in het ontwikkelen van strategieën en methodieken om het zittend gedrag te verminderen. Deze
acties en interventies zijn gericht op zowel de
medewerkers als de klanten en bezoekers van
het Sociaal Huis Brugge en worden uitgevoerd
in een samenwerking tussen de interne diensten
voor preventie en bescherming op het werk van
de Stad Brugge en het OCMW Brugge.

Een toegankelijk strand
voor iedereen

De gezondheid van het hart
In aanloop naar de Week van het Hart organiseerde de dienst Welzijn onder de noemer ‘Gezonde
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Gemeente Brugge’, samen met het OCMW
Brugge en het LOGO Brugge-Oostende, de gezondheidscampagne ‘De gezondheid van het
hart’. Zo’n 110 mensen woonden voordrachten
bij over hart- en vaatziekten en gezonde voeding.
Naast de voordrachten konden geïnteresseerden
ook leren hoe ze een leven kunnen redden door
deel te nemen aan een gratis les reanimatie en
het werken met een AED-toestel. De reacties op
de campagne waren zeer positief.
Gezonde Gemeente Brugge finalist Gezond
Award 2014
Gezonde Gemeente Brugge stond op 1 oktober 2014 op het podium tijdens de finale van
Gezond Award, maar greep uiteindelijk naast de
prijzen. Gezond Award is een initiatief van het
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie (VIGeZ).
Samen in Zee(brugge) tegen borstkanker!
Omdat het sterftecijfer door borstkanker nog
steeds heel hoog ligt, ging er in oktober, de internationale borstkankermaand, in Zeebrugge een
campagne van start met als doel meer vrouwen van
50 tot 69 jaar te motiveren om deel te nemen aan
het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Aan de vrouwen uit die leeftijdsgroep wordt de
mogelijkheid aangeboden om tweejaarlijks gratis,
zonder betaling van remgeld, een screeningsmammografie te laten uitvoeren. Dit kan via de
uitnodiging die elke vrouw in deze leeftijdsgroep
ontvangt of met een voorschrift van de huisarts of
gynaecoloog. Gezien de oorzaak van borstkanker
niet gekend is, biedt deze vroegtijdige opsporing
de beste kansen op genezing. Gezonde Gemeente
Brugge (dienst Welzijn, OCMW Brugge en LOGO
Brugge-Oostende) wil de vrouwen in Zeebrugge
correct informeren over het Bevolkingsonderzoek
en over borstkanker. Dat gebeurt in samenwerking met de huisartsen van Zeebrugge, het
Centrum voor Kankeropsporing afdeling Brugge
en het buurtcentrum d’ Oude Stoasie. Er worden
verschillende acties georganiseerd: tentoonstelling van kunstwerken rond borstkanker, de organisatie van Mammobox-sessies, een begeleid
bezoek aan een mammografische eenheid, ….
Geluk op grootmoeders wijze
Op vrijdag 19 december 2014 organiseerde
de dienst Welzijn vanuit het samenwerkingsverband Gezonde Gemeente Brugge, het toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’ in de
Stadsschouwburg. Tijdens het educatief theater voor senioren kwam op een ludieke manier

aan bod hoe men als actieve zestigplusser fit in
het hoofd kan blijven. Na de voorstelling volgde
een korte nabespreking door therapeute Heidi
Nauwynck en kon men in de Foyer informatie inwinnen op een kleine informatiebeurs rond mentaal welbevinden. Er waren 110 aanwezigen.

(KANS)ARMOEDE
Brochure: ‘Hoe Brugse scholen kansen geven
aan kinderen en gezinnen in armoede’
De werkgroep Brugge Dialoogstad (het samenwerkingsverband tussen de Brugse armenverenigingen, het OCMW Brugge en de Stad Brugge)
ontwikkelde samen met de dienst Welzijn en de
dienst Lokaal Onderwijsbeleid de brochure ‘Hoe
Brugse scholen kansen geven aan kinderen en
gezinnen in armoede’. De brochure heeft als doel
scholen en ouders op weg te helpen in het werken rond de armoedeproblematiek. Lezers kunnen in de publicatie praktische aanbevelingen en
tips terugvinden voor het werken rond thema’s
als inspraak en participatie, kosten, toegankelijkheid en communicatie, … op school.

MANTELZORGPREMIE
Sensibiliseringscampagne mantelzorg - ‘Jij
zorgt voor iemand, maar wie zorgt voor jou?’
Voor het kenbaar maken van de Brugse mantelzorgpremie werkt de Stad Brugge al jaren
nauw samen met de welzijnsactoren in de
Brugse regio. Ondanks het brede netwerk weet
15 % van de Brugse mantelzorgers niet dat ze
mantelzorger zijn en dat ze een premie kunnen
aanvragen. Daarom werd in samenwerking met
Het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool
West-Vlaanderen (Howest) een bewustmakingscampagne uitgewerkt. Op 23 juni 2014, de dag
van de mantelzorg, werd het startschot gegeven
van de sensibiliseringscampagne ‘Jij zorgt voor
iemand, maar wie zorgt voor jou?’ Centraal in de
campagne stond een in het oog springende brochure- en postercampagne, die via de gemeente-
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afdelingen, woonzorgcentra, bibliotheken, lokale
dienstencentra, buurtcentra, handelaars, dokters en apothekers, … werden verspreid.

Solidariteitsactie Geike
Bij één van de peuters in Stedelijk Kinderdagverblijf Oogappel (St. Michiels), werd bijnierkanker vastgesteld. Door die plotse situatie diende de moeder haar werk abrupt te onderbreken
en valt zij terug op een vervangend inkomen. Na
een intern overleg was iedereen het er vlug over
eens om een pannenkoekenactie op het getouw
te zetten. Op vrijdag 21 maart werden de ouders
van Geike uitgenodigd op de winterbarbecue in
Oogappel voor de overhandiging van de cheque
van 11.325 euro.
Overgang stedelijke kinderopvanginitiatieven
naar vereniging De Blauwe Lelie
De 3 stedelijke kinderopvanginitiatieven (Knuffel,
Oogappel en De Zonnebloem) gingen samen
met de Stedelijke Buitenschoolse Opvang
(’t Ravotterke, De Paddenstoel en vakantieopvang Hieperdepiep) op 1 september 2014 over
naar de vereniging De Blauwe Lelie.

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

ACTIVITEITEN

KINDEROPVANG
Sluiting Biekorf
Na meer dan 30 jaar sloot kinderopvangcentrum De Biekorf (Sint-Jakobsstraat 18) op 1 januari 2014 voorgoed zijn deuren. De combinatie
van de aanpassingen die aan de huidige locatie
moesten gebeuren in kader van het nieuwe decreet ‘Kinderopvang van baby’s en peuters’ en
de dalende bezetting, dwong het stadsbestuur
tot deze beslissing. Wie onverwachte, kortstondige opvang nodig heeft, kan steeds terecht bij
Stampertje, Blankenbergse Steenweg 198, 8000
Brugge. Voor meer informatie: t 050/32 60 30.
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Noord-Zuiddrink
Het jaar werd ingezet met een Noord-Zuiddrink
op 9 januari, waarop de Brugse Noord-Zuidraad
en andere Brugse 4de-pijlerorganisaties werden
uitgenodigd. De genodigden kregen hierbij de
gelegenheid om te netwerken en kennis uit te
wisselen over o.a. de werking van hun organisatie. Dit initiatief werd door allen gesmaakt.
Fair Trade
Sinds Brugge in 2008 Fair Trade Stad werd, wordt
er hard gewerkt om deze titel waardig te blijven.
In maart werd een Fair Trade leerkrachtenlunch
georganiseerd in samenwerking met Kleur
Bekennen en Oxfam. Hierbij werd vooral onderlinge kennis over eerlijke handel uitgewisseld
en hoe die kan worden toegepast in het dage-

Fairtradekoffie proeven op het werk

lijks schoolgebeuren. Vele Brugse scholen hebben ondertussen al het label Fair Trade school
behaald, en hebben bijvoorbeeld een Fair Trade
winkeltje in de school. In de Fair Trade brochure,
een jaarlijkse uitgave van de Noord-Zuiddienst,
vonden de leerkrachten veel inspiratie om het
item aan bod te laten komen in de klas.

Op de internationale dag van de Fair Trade,
10 mei, werd in Brugge een fairtradepicknick
aangeboden door de Noord-Zuiddienst en partners Oxfam, 11.11.11 en Vredeseilanden. Nog
in mei werd de start gegeven van de Fair Trade
Restaurantactie, die nog loopt tot in mei 2015.
Twaalf Brugse restaurants zetten een fairtradegerecht op de menukaart en de gasten die voor
deze gerechten kiezen, verdienen punten en komen in aanmerking voor een mooie prijs.

www.brugge.be/fairtrade

Maak kans op mooie prijzen!
Kies voor een fairtradegerecht. Daarmee vul je
je eigen buikje, maar ook die van de boer in het Zuiden!

FAIR TRADE RESTAURANTACTIE
10.05.2014 - 10.05.2015
Aquarel
Bistro Den Amand
Books & Brunch
Ginger Bread
Kok au Vin
Lilaloe








Li O Lait
Oud Brugge
Patrick Devos
Petite Aneth
Wijnbar Est
Zandwegemolen

een organisatie van Stad Brugge i.s.m. Ho.Re.Ca Brugge
met de steun van P&O Ferries en Oxfam Wereldwinkel Brugge

v.u. j. coens, stadssecretaris - burg 12 - b-8000 brugge

Deelnemende restaurants:







De Noord-Zuiddienst organiseerde voor het
stadspersoneel in het kader van fairtrade@work
een coffeetasting, met als doel mensen op een
laagdrempelige manier te laten kennismaken
met de smaak van fairtradekoffie ten opzichte
van andere smaken op de markt.

Feest in ’t Park
De 25ste verjaardag van het Feest in ’t Park werd
gevierd met alweer een geslaagde editie. Stonden
ook dit jaar weer op de affiche: leuke activiteiten
in het wereldkinderdorp, boeiende workshops,
een gezellige zuiderse markt, en verder nog een
Fair Trade straat met o.a. een tentoonstelling en
een spannende kookbattle. Het festival werd naar
goede traditie gratis aangeboden, en sloot af met
zuiderse klanken van o.a. El Juntacadaveres,
Takeifa en Aline Lua & Brazillian All Stars.
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ONDERSTEUNING
Brugs Fonds voor Ontwikkeling en
Samenwerking (BFOS)
Via het BFOS werden maar liefst 16 projecten
in het Zuiden ondersteund. Deze projecten, die
allemaal een link hebben met Brugge, werden
opgenomen in een mooie kleurenbrochure, die
vrij te verkrijgen is via de Noord-Zuiddienst.
Ondertussen werd ook hard gewerkt aan een
hervorming van de projectsteun via Stad Brugge
en een vernieuwd subsidiereglement.

ten kwam naar de Zuiddag op donderdag 16
oktober. Maar liefst 19 leerlingen uit het middelbaar onderwijs konden aan de slag bij verschillende stadsdiensten. Hun loon ging dit jaar
naar een jongerenproject van Broederlijk Delen
in Palestina/Israël. De Noord-Zuiddienst kreeg
versterking voor de organisatie van de financiële
actie van 11.11.11.

11.11.11 Brugge
De Noord-Zuiddienst organiseerde samen met
11.11.11 Brugge een boeiend debat over voedselverspilling, het campagnethema van 2014. Dit
thema werd ook onder de aandacht gebracht tijdens een marktactie op 25 oktober. De jaarlijkse
campagne werd afgesloten met een geslaagd
buffet met fuif in het Sint-Lodewijkscollege op
29 november. De financiële actie, de huis-aanhuisverkoop van de 11.11.11-kaartjes, stiften,
chocolade en andere bracht tot ieders tevredenheid 8 % meer op dan vorig jaar. Met dank aan de
vele tientallen vrijwilligers!

Eén van de 19 Zuiddag-medewerkers kwam
naar de Noord-Zuiddienst.

Zuiddag
Eén dag uit werken gaan en het loon schenken
aan een goed doel. Een record aantal studen-

Informatie
De mediatheek en het Noord-Zuidaanbod werden voorgesteld aan de Brugse leerkrachten

Drinkwaterput in Oeganda
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tijdens de Uitmetjeklasmarkt in juni en op de
welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in
oktober. Maar ook via de nieuwsbrief Wereldwijs
werden geïnteresseerde Bruggelingen op de
hoogte gehouden van alles wat reilt en zeilt in de
Noord-Zuiddienst. En speciaal voor leerkrachten
bracht de Noord-Zuiddienst ook een scholenbrochure en een Fairtradebrochure uit.

Diversiteitsdienst
SENSIBILISERING
Dag tegen discriminatie
Op 21 maart werd bracht de Diversiteitsdienst
in samenwerking met het OCMW, het Meldpunt
Discriminatie en de politiediensten van Brugge
discriminatie onder de aandacht gebracht met
een campagne onder het personeel en affiches
in scholen, stadsdiensten en in het straatbeeld.
Medewerkers ondervonden aan den lijve wat het
is om gediscrimineerd te worden …

voor het stadspersoneel improvisatietheater over
diversiteit en gelijke kansen onder de noemer
div@brugge.

Leren fietsen helpt
het inburgeren.

Meldpunt Discriminatie
Het Meldpunt kon in 2014 al vijf kaarsjes uitblazen en dit werd in de verf gezet. De Bruggelingen konden op 7 november genieten van een
comedyavond met de ‘Hakims of Comedy’ in de
Biekorf. En op 17 november werd een colloquium
gehouden rond (super)diversiteit en discriminatie in de conferentiezaal van het Stadhuis. Het
werd een boeiende avond met interessante sprekers en een sterk inhoudelijk programma.

Popjes met antidiscriminatiebadges

Fietscursus
Van april tot juni vond op maandag en zaterdag de
fietscursus voor volwassenen plaats. Dit initiatief
werd samen met Vormingplus georganiseerd en
mede dankzij de inzet van een aantal sterke vrijwilligers. Vijftien mensen leerden vlot te fietsen in de
Brugse binnenstad.

Improvisatietheater
Op 18 november organiseerde de Diversiteitsdienst, in samenwerking met de Personeelsdienst en na overleg met het diversiteitsplatform,

Comedy in de Biekorf

Campagne tegen huiselijk geweld
De Diversiteitsdienst zette de campagne van
25 november tot 6 december in de kijker met de
witte lintjesactie en een kaartje met het opschrift
‘bijzonder geweldig’. Het stadspersoneel werd
massaal opgeroepen het witte lintje te dragen en
zo hun engagement te tonen om nooit geweld te
tolereren, te plegen en toe te staan.
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Opstart taalbeleidsplan
In 2014 zette de Diversiteitsdienst zich als trekker in voor de ontwikkeling van een taalbeleidsplan binnen de Stad Brugge. Het Agentschap
Integratie en Inburgering steunde het project.
Een werkgroep met medewerkers uit diverse
stadsdiensten stelde een visie, doelen en een
actieplan op. Dit werd afgetoetst binnen een ruimere focusgroep om de gedragenheid doorheen
de hele organisatie te verzekeren. In 2015 kan
gestart worden met de eerste concrete acties.

team koos voor de nieuwe naam BRIO, of Brugse
diversiteitsraad, en een nieuw logo. In 2015
wordt de nieuwe versie van de Emancipatieraad
boven de doopvont gehouden.

INFORMATIE

Meldpunt Discrimin atie
Het Meldpunt Discriminatie vond een nieuw onderkomen in de kantoren van de dienst Diversiteit
en van de Noord-Zuiddienst in de Oostmeers 105.

Welkomstavond nieuwe Bruggelingen
De Diversiteitsdienst en het Meldpunt
Discriminatie stelden hun werking voor aan
de Nieuwe Bruggelingen op 20 oktober in het
Concertgebouw.
Lespakket ‘Van diversiteit tot identiteit’
Het lespakket ‘van diversiteit tot identiteit’ werd
voorgesteld op de cultuurdag van Howest en op
de uit-met-je-klas-dag voor leerkrachten in de
Magdalenazaal.
Themawandelingen
De folder van de wandelingen werd geactualiseerd en de wandelingen ‘Brugge met een kleurtje’, ‘De mensenrechtenwandeling’ en de ‘Zijstraten I en II’ werden zowel door groepen als
individueel gewandeld. De wandelingen bieden
een alternatieve kijk op het historische Brugge.

ONDERSTEUNING
Holebi- en transgenderoverleg
Van 9 tot 19 mei wapperden op de Markt in
Brugge vier regenboogvlaggen. 17 mei is de internationale dag tegen holebi- en transfobie. Met
het ophangen van de vlaggen gaf de Stad Brugge
een positief signaal van betrokkenheid naar iedereen die gediscrimineerd wordt omwille van
zijn of haar geaardheid. De Diversiteitsdienst
startte in 2014 met een nieuwe subsidielijn voor
holebi- en transgenderverenigingen. In 2014
konden vier Brugse verenigingen genieten van
financiële ondersteuning voor de uitbouw van
hun jaarwerking.
Stedelijke Emancipatieraad (SER)
De statuten van de stedelijke Emancipatieraad
werden gewijzigd. De klemtoon ligt nu op persoonlijk engagement. Een actiever en dynamisch
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Subsidiereglement
Er werden vier projectsubsidies toegekend in
2014, en vijf Brugse verenigingen kregen een
werkingssubsidie ter ondersteuning van hun
jaarwerking. Ondertussen werd het subsidiereglement ook geactualiseerd.

Vrijwilligerscentrale
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
De Vrijwilligerscentrale wil kandidaat vrijwilligers en (on)ervaren vrijwilligersorganisaties aan elkaar matchen op een zodanige
manier dat een win-winsituatie ontstaat.
‘Ik Vrijwillig 2014’ greep plaats op zaterdag 9
maart 2014 in de Jan Garemijnzaal. 48 organisaties stelden zich voor aan het publiek. Dat is iets
minder dan vorige jaren, wat doet vermoeden dat
de formule zoals ze was misschien aan vernieuwing toe is. Niettemin blijven de deelnemende
organisaties wel vragende partij voor het houden
van een beurs. Goed 800 mensen bezochten de
beurs. De stickers die ze kregen bij het binnenkomen: ‘ik heb sympathie voor vrijwilligerswerk’
of ‘ik zoek vrijwilligerswerk’ werden positief bevonden door alle partijen. Zo weet je meteen hoe
je iemand in een gesprek moet benaderen. Bij de
stand van de Vrijwilligerscentrale konden mensen een test laten afnemen om te bepalen welk
soort vrijwilligerswerk bij hen past.
De intakes tijdens de openingsuren in de
Vrijwilligerscentrale (woensdagnamiddag en
vrijdagvoormiddag) zelf gebeurden de vorige
jaren op basis van de ervaring van de coördinator van de Vrijwilligerscentrale. In 2014 werd
een draaiboek opgesteld, zodat het makkelijker
wordt voor collega’s om eens de balie over te

Een overzicht van de vrijwilligersbeurs met vooraan links de enthousiaste organisatoren.

nemen. Collega’s die permanenties overnamen,
geven aan hier vlot mee te kunnen werken.
2010
intakes
vrijwilligers
in de
Vrijwilligerscentrale

37

2011

2012 2013

74 (waarvan
27 na verhuis,
103
periode
okt-dec 2011)

109

De zalen van de Vrijwilligerscentrale werden in
2014 in totaal 223 keer verhuurd aan 54 organisaties, waaronder 13 stadsdiensten.

2014
113 (juli en
augustus
geen
intakes)

kleine zaal (salon)
grote zaal
totaal

telefonische
vragen naar
vacatures

10

mails die
informeren
naar
vacatures

17

45

60

58

2012

2013

2014

34

46

102

94

107

121

128

153

223

60

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
65

75

81

70

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
De Vrijwilligerscentrale wil (on)ervaren vrijwilligersorganisaties ondersteunen en begeleiden bij het inschakelen van vrijwilligers.
Voor begeleiding kwamen er relatief veel organisaties aankloppen. Ze zochten hulp bij het
ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid. Het is
merkbaar dat besparingen ‘aankomen’ bij een
aantal organisaties, en dat ze er echt serieuzer
willen gaan nadenken over: welke vrijwilligers
inzetten voor welke taken? Hoe onthalen en
hoe begeleiden? Enkele voorbeelden: De Werf,
Nachtopvang, Kobalt, MAfestival, MAGIS, OLV
Onthaalkerk, Zorgeloos Tuinieren, Stiltehoeve
Metanoia, Armoedewandeling, Slachtofferhulp
CAW, Bib Brugge, Herberg In de Zwarte Kat,
WZC OCMW e.a.

De Vrijwilligerscentrale wil vrijwilligers en
vrijwilligerswerk op een positieve manier
benaderen.
We bedankten al voor de vierde keer de vele
Brugse vrijwilligers voor hun inspanningen met
een film. De filmvoorstellingen vinden plaats
aan de vooravond van de Internationale dag
van de Vrijwilliger, elk jaar op 5 december. De
Vrijwilligerscentrale nodigde de vele Brugse
(vrijwilligers)organisaties en hun vrijwilligers uit
voor een ontspannende filmvoorstelling waarbij
ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Er schreven zich 880 vrijwilligers in uit
63 Brugse organisaties.
Het dossier in verband met de ‘Doe Goed Pas’
werd verder uitgewerkt met de partners. Dit dossier werd in 2014 ingediend bij de Provincie WestVlaanderen met de hoop om een subsidie te bekomen binnen het impulsreglement. Deze subsidie
werd toegekend, en de ‘Doe Goed Pas’ zal dan ook
uitgewerkt worden in 2015 door een tijdelijke projectmedewerker bij de Vrijwilligerscentrale.
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Dienst Stedenbeleid
BRUGSE BUURTCHEQUES
De dienst Stedenbeleid is naar buiten uit nog
altijd het best gekend voor de werking rond de
Brugse buurtcheques. Van eenmalige zomerbarbecues is de dienst geëvolueerd naar meer
dan 150 informele bewonersgroepen die diverse
activiteiten voor en in hun buurt organiseren. In
2014 waren er 155 aanvragen voor een Brugse
buurtcheque, waaronder door vijf nieuwe buurtcomités. Twee comités waagden zich aan een
nieuwe structurele activiteit, nl. een specifieke
verwelkomingsactie voor nieuwe inwoners in het
Sanderskwartier en een wijkbibliotheekje/openbare boekenkast in Hertsvelde-West. 74 comités
vroegen een culturele act aan via Brugge Plus,
15 comités schreven zich in voor buurtsport,
7 comités voor energiescans, 8 buurtcomités
namen deel aan een cursusreeks voor het leren
maken van een nieuwe buurtwebsite (te raadplegen op www.brugsebuurten.be) en 38 verenigingen en 12 buurtcomités schreven zich in voor de
herhalingscursussen. Voor de bebloemingsactie
“Brugge in de bloemen’’ schreven 69 comités
zich in, wat neerkomt op 2.151 deelnemende gezinnen. Ook het culturele luik kreeg in 2014 heel
wat aandacht: vier buurtcomités schreven zich
in voor een workshop in de Sound Factory van
het Concertgebouw, 471 personen en 32 buurtcomités namen deel aan de openingsavond van
het Moov-festival, 17 groepen schreven zich in
voor de tentoonstelling “14-18 Oorlog in Beeld/
Brugge in de oorlog’’ en voor de filmvoorstellingen in de Lumière (met “Marina’’, “Het Vonnis’’
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en “Filomena’’) waren er meer aanvragen dan
plaatsen en moesten zelfs extra voorstellingen
ingelast worden.

LEEFBAARHEID ACHTERHAVENGEBIED
In samenwerking met de Provincie WestVlaanderen en met steun van de Europese cel
van de Stad Brugge is een Europees project opgezet binnen het EFRO-fonds (Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling). Op 28 november
2014 vond de slotconferentie plaats. Voor Brugge
werden binnen het project Leefbare Haven gerealiseerd: de opmaak van een masterplan
fiets voor het havengebied, eerst de studie en
daarna een gedeelte van de realisatie van de
St George Day wandeling en de aanleg van het
Sint-Donaaspark in Zeebrugge. Binnen het verlengde project Leefbare Haven bis werden gerealiseerd: de renovatie van de zaal “Centrum’’ in
Zwankendamme, voor de bewoners symbolisch
erg belangrijk als uiting van geloof van het stadsbestuur in de toekomst van Zwankendamme als
woonentiteit. Ook het vermelden waard: de communicatiecampagne “Zeebrugge Open’’, in nauwe samenwerking met het bureau Magenta en
de stedelijke Communicatiedienst “Zeebrugge
Open’’ die vooral aan de bewoners duidelijkheid
wil bieden over alle grote infrastructuurwerken
in het kader van een vlotte ontsluiting van de haven.

VALORISATIE KERKELIJK ERFGOED
Het Brugs stadsbestuur wil een pro-actieve rol
spelen in verband met de toekomst van het ker-

kelijk erfgoed dat zowat één vierde van de Brugse
binnenstad inneemt en gezien de demografische
en maatschappelijke evoluties een urgent probleem is voor deze en volgende legislatu(u)r(en).
Met gelden van het Stedenfonds werd in 2014
bij Idea-Consult een verkennend vooronderzoek
bij de Brugse kloosters besteld en kwam er ook
een Europese oproep voor een specifiek legatenfonds, met de kandidatuurstelling van Emo-life.
Daarnaast waren er ook punctuele tussenkomsten, onder meer voor een opmetingsplan voor
het Engels Klooster en het onderhoud van de tuinen van dit klooster, wat in 2015 ook nog gebeurt
voor de tuin van de Ongeschoeide Karmelieten in
de Ezelstraat.

alleenstaande mannen (81 %), in hoofdzaak ook
met de Belgische nationaliteit (87 %).

WOONACTIES

“Bruggen voor jongeren’’ krijgt vooral vorm onder impuls van coördinator Soetkin Neyrinck, de
Preventiedienst en CAW West-Vlaanderen die
zich in 2014 vooral geconcentreerd hebben op
het versterken van het netwerk tussen de vele
actoren die met maatschappelijk kwetsbare jongeren werken in Brugge.

Voor de acties Brugge woonstad was/is de
Woondienst operationeel budgetbeheerder.
Woonbeleidscoördinator Marc Leonard werkte in
2014 aan een nieuw systeem voor de woonpremie, die ook belangrijke innovaties op ecologisch
vlak zou inhouden, onder meer tussenkomsten
voor investeringen voor energiebesparing. Zeker
is dat de 125.000 euro van Brugge woonstad hiervoor zal worden aangewend. Voor de begeleiding
van cohousing werd in samenspraak met de vzw
Samenhuizen een wedstrijd uitgeschreven die
het delen van tuinen onder buren wil ondersteunen, zie www.brugge.be/tuindelen.
In de sociale sector werd het project preventie
uithuiszetting (met het OCMW) voortgezet. Zowel
de Brugse Maatschappij voor de Huisvesting als
de twee sociale verhuurkantoren in het Brugse
deden een beroep op deze aanklampende vorm
van hulpverlening, Vivendo (vooralsnog) niet.
Met de sociale verhuurkantoren vereniging SVK
en Sovekans-Leefbaar Wonen werd een nieuwe
overeenkomst opgesteld, waarbij van de sociale
verhuurkantoren – in ruil voor een verhoogde
toelage - ook een resultaatsverbintenis voor de
komende jaren afgesproken wordt: elk 48 woningen bij in de komende zes jaar.

NACHTOPVANG
De nachtopvang in de Kalvariebergstraat, een
gewoon huis in de rij met 10 beschikbare bedden,
werd in november 2013 officieel geopend. Van
november 2013 tot begin oktober 2014 maakten
exact 200 mensen gebruik van deze nieuwe voorziening in Brugge. Een derde daarvan verbleef
daar minder dan vijf nachten, maar bijna één
vijfde toch ook meer dan 25 nachten elk, in totaal 2588 overnachtingen. Het ging meestal om

STADSGEZONDHEIDSCENTRUM
Nadat in 2013 in een uitgebreide omgevingsanalyse de problemen van de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg in het Brugse goed in kaart waren gebracht, zijn in 2014 verdere stappen gezet
naar de realisatie van een stadsgezondheidscentrum. Er is gekozen voor een vzw als juridische
structuur. De statuten, de visie en missie werden
goedgekeurd en op 7 oktober 2014 kon de installatievergadering van de nieuwe vzw plaatsvinden.

BEGELEIDING PREVENTIEOVERLEG
JONGEREN

UITBOUW BUURTSPORT
Na de goedkeuring van het meerjarenplan
Stedenbeleid in de Brugse gemeenteraad heeft
het buurtsportteam in 2014 versterking gekregen van een extra coördinator met sociaal pedagogische opleiding, Lieselot Goethals. Sinds juli
2014 is Buurtsport Brugge ook gestart met een
nieuwe activiteit in de Blauwe Poort, de sociale
woonwijk langs de Blankenbergse Steenweg op
Sint-Pieters, en sinds september 2014 ook in de
nieuwe wijk aan de Babbaertstraat op Sint-Kruis.
Tijdens de zomervakantie van 2014 bereikte
buurtsport 355 deelnemers in vijf aandachtswijken, met daarbij zo’n 90 % uit kansengroepen.

CASEMANAGEMENT
Login werd in november 2008 opgericht en heeft
ondertussen meer dan vijf jaar praktijkwerk
achter de rug als belangenbehartiger van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge. Login
gaat samen met deze jongeren op stap naar diensten en organisaties. De casemanager fungeert
hierbij als vertrouwenspersoon voor de jongeren.
Het is (met deze jongeren met een complexe problematiek) vaak arbeidsintensief werk.

PROJECT DUIDELIJKE TAAL
In samenspraak met de SOM en andere stadsdiensten werd een stappenplan opgesteld, van
september 2014 tot juni 2015, waarin zowel de
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externe als interne communicatie van de Stad
onder de loep wordt gehouden. Het bescheiden
budget van Stedenbeleid (10.000 euro) heeft hier
als gangmaker gefungeerd. Vanaf 2015 worden de nodige budgetten voor deze actie regulier voorzien binnen het budget van de dienst
Communicatie & Citymarketing.

UITVOERING SPEELRUIMTEBELEIDSPLAN
In 2014 was er geen opportuniteit voor aankopen in de zogenaamde zoekzones, zones waar
de speelinfrastructuur eerder als onvoldoende
werd ervaren. Wel werd een bedrag van 75.228,63
euro uitbetaald voor het speelplein de Wissel in
Sint-Pieters en werd 265.892 euro geïnvesteerd
in een nieuwe groen- en speelruimte aan de TIR
in Assebroek.

LANDINRICHTINGSPROJECT BRUGSE
VELDZONE
Dit project heeft tot doel om een “tweede fietsgordel’’ aan te leggen in de open ruimte rond
Brugge en de omliggende gemeenten Oostkamp,
Zedelgem, Beernem, Damme en Zuienkerke met
het centrum van Brugge te verbinden voor zowel
functioneel als recreatief verkeer. Nevendoel is
de landschappelijke waarde van de groene gordel rond Brugge op te waarderen door kleinschalige natuuringrepen.

FIETSVERBINDING GISTFABRIEK
In 2014 werd een bedrag van 41.962,80 euro uitbetaald voor de studie Groene Fietsverbinding
Brugge (OKRA-Genencor), die een oud pijnpunt in kaart moest brengen, nl. de fietsverbinding aan de Gistfabriek, de missing link op het
fietsparcours over de vesten in Brugge.

INVULLING BELEIDSPLAN OPEN RUIMTES
In de vorige periode van het Stedenfonds (20082013) werd werk gemaakt van een baanbrekend
open ruimte beleidsplan voor de Brugse binnenstad. In de praktijk stelt men vast dat dit beleidsplan géén dode letter blijft, maar in adviezen van
de diensten én in de besluiten van het college van
burgemeester en schepenen en de gemeenteraad als richtsnoer gebruikt wordt. In het meerjarenplan Stedenbeleid (2014-2019) werd een
som van 800.000 euro voorzien voor mogelijke
aankopen in dat kader. In 2014 diende zich met
de hof Campers op Sint-Gillis een opportuniteit
aan: een stadstuin van 3000 m² in hartje binnenstad, aansluitend op de eerder door de Stad aangekochte Hof Dejonghe. Na de TIR in Assebroek,
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het kasteelpark Acacia in Sint-Andries en de
Wispeltuin (van de Rode Nonnen) in de binnenstad is dit een nieuwe groenaankoop die door het
Stedenfonds mogelijk is gemaakt.

STADSPREMIE VOOR FUIFZALEN
De bedoeling blijft om met een stadspremie de
bouw of de verbouwing van (fuif)zalen mogelijk te
maken, zodat Brugse jongeren tegen het einde
van de legislatuur in elke deelgemeente minstens één zaal hebben die als fuifzaal kan gebruikt worden.

JONGERENCOMMUNICATIE “BRUGGE
LEEFT”
In 2014 werd de Brugge Leeft Jongerenpas verspreid en verdeeld onder alle studenten uit een
Brugse hogeschool en alle Brugse jongeren van
16 tot en met 24 jaar. Jongeren uit een naburige
gemeente die school lopen in een Brugse secundaire onderwijsinstelling hebben voortaan ook
recht op een pas. In totaal worden op die manier
zo’n 20.000 jongeren bereikt: de 16-jarigen en
eerstejaars hogeschoolstudenten krijgen een
pas met een USB-stick, de tweede- en derdejaars
hogeschoolstudenten een pas met een webkey.
De pas verbindt hen met de website (meer dan
5000 unieke volgers) en de facebook-pagina
(meer dan 9600 volgers) van Brugge Leeft. Voorts
wordt op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief
uitgestuurd naar meer dan 4000 jongeren en
wordt er tweemaandelijks in samenwerking met
BrugesInsideOut een jongerenkalender gedrukt
en op meer dan 79 locaties in de stad verspreid.
Brugge Leeft heeft op de campussen van Vives
en Howest een UiThoek en is ook het promotiekanaal en de logistieke partner geworden voor
evenementen van Brugge Studentenstad. De
jongerenpas van Brugge Leeft biedt ondertussen
ook voordelen in meer dan 50 Brugse handelszaken, culturele centra en sportverenigingen. Elk
jaar komen er nieuwe zaken bij.

UITBREIDING BRUGGE STUDENTENSTAD
Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Brugge en de
hogescholen, die loopt tot het einde van de legislatuur (eind 2018). De nieuwe partners, het
Vesaliusinstituut en HBOV campus Sint-JanSt-Jozef, dragen vanaf 2015 jaarlijks 750 euro
bij, net zoals het Europacollege. De Stad Brugge,
Howest en Vives dragen voortaan elk 20.500 euro
bij, waardoor er nu jaarlijks 63.750 euro beschikbaar is.

STUDENTENHUIS EN
STUDENTENRESTAURANT
In 2014 is gebleken dat er geen nood (meer) is
aan een eigen, nieuw studentenrestaurant en
dat de beschikbare kredieten hiervoor vanuit het
Stedenfonds best konden toegevoegd worden
aan deze van het studentenhuis. In het schepencollege van 30 juni 2014 werd een princiepsbeslissing genomen dat het studentenhuis (samen
met het Vrijzinnig Huis) in het voormalige politiegebouw in de Hauwerstraat komt. Het studentenhuis wordt ingericht met een onthaalruimte,
vergaderruimtes met berging, een ontmoetingsruimte met bar en een polyvalente zaal.

TUSSENKOMST JONGE ORGANISATOREN
MAGDALENAZAAL
In de aanloop naar het meerjarenplan Stedenbeleid
2014-2019 klaagden jongeren in Brugge (en de
Brugse jeugdraad) dat de Magdalenazaal, de voor
concerten best uitgeruste zaal van Brugge, voor
jonge organisatoren (al te zeer) gesloten bleef. Met
de nieuwe ploeg van het Brugse Cultuurcentrum
en met cultuurbeleidscoordinator Steven Slos
werd daarom het aMAZe-project uitgewerkt.
Hiermee biedt Brugge geïnteresseerde jongeren
de kans om zelf een publiek te verwonderen, in
de eerste plaats met de MaZ als uitvalsbasis. In
2014 bouwde het Cultuurcentrum aan een wervingscampagne en kwam het na twee (in)formele bijeenkomsten tot een actieve kernwerkgroep van 13 jongeren, een kernteam waarmee
Cultuurcentrum in 2015 verder aan de slag gaat.

AD HOC JONGERENPROJECTEN
“Jong Ding’’ (werktitel) was/is bedoeld om kansen te geven aan jongeren(initiatieven) die buiten
de lijntjes en de bestaande reglementen kleuren. Jong in Brugge verdient het om de nodige
steun te krijgen om hun creatief “ei’’ te leggen.
In 2014 werd zo steun gegeven aan Springs
Infestival, LANsalot (gaming), Blinker (musical),
Nesten (experimenteel kunst-educatief parcours
met architectuurateliers), The Bridge Jam (BMX
wedstrijd), Kunst&Al (kunsttweedaagse in oud
politiegebouw Hauwerstraat) en Hall of Fame
(breakdance).

OPVOLGING “HANDMADE IN BRUGGE’’
Op 19 januari 2014 organiseerde ‘Handmade in
Brugge’ een nieuwjaarsreceptie (ca. 100 aanwezigen) voor makers, beleidsmakers en politici,
waarbij Handmade in Brugge een eerste keer offi-

cieel werd voorgesteld. Tijdens de Erfgoeddag (27
april 2014) organiseerde HiB twee workshops over
een nieuw kantpatroon en een 3D-toepassing. Op
8-9 en 10 mei 2014 was er het kickoff weekend,
met onder meer een netwerkevent met zo’n 140
aanwezigen in de Magdalenazaal, voorts de voorstelling van het boek “Een toekomst voor ambachten’’ van Ellen Vandenbulcke en een meetingpoint
in de vroegere winkel van de Raaklijn in de SintJacobstraat. “Handmade in Brugge” ontwikkelde
een nieuwe website, zette ook in op sociale media
en bracht in het Nederlands en het Engels een
eigen stadsplan Handmade in Brugge uit voor
een breed publiek, met verwijzingen naar Brugse
makers uit verschillende disciplines. In samenwerking met Unizo kwam er een ondernemersforum waar een 15-tal ervaren ambachtelijke en
creatieve ondernemers maandelijks samenkomen. HiB nam ook deel aan de eerste editie van
de cultuurmarkt in Brugge en zette een eindejaarscampagne op om het brede publiek warm te
maken voor handgemaakte en lokale producten,
met daarbij ook de publieksprijs “favoriete maker 2015’’. Ook kwam er een label Handmade in
Brugge om Brugse makers meer zichtbaarheid
te geven. Last but not least speelde HiB ook een
actieve rol in de stuurgroep die in samenwerking
met de Provincie West-Vlaanderen werk wil maken van een ondernemerscentrum in Brugge. Wat
dat laatste betreft, zijn in 2014 een tiental locaties
in (of nabij) de Brugse binnenstad door de dienst
Ruimtelijke Ordening aan een SWOT-analyse onderworpen, voorlopig nog zonder conclusie die én
voor de Stad én voor de Provincie aanvaardbaar is:
meteen ook een prioriteit voor 2015.

DATABEHEER, STRATEGIE EN ANALYSE
In 2014 werden de middelen die daarvoor via het
Stedenfonds bestemd waren, niét besteed, maar
nu lijkt er toch beterschap in zicht. In de nieuwe NENO-organisatiestructuur die onder impuls van adjunct-stadssecretaris Colin Beheydt
naar voren geschoven wordt, zijn alvast 2 zaken
voorzien: een strategische cel (met daarin stedenbeleid, Europese cel, toekomstcoördinator,
studiedienst (met datming, GIS) strategische
en daarnaast een coördinatiecel, met daarin
de hoofdcoördinator en 4 sectorcoördinatoren,
waarvan de hoofdcoördinator het hoofd van deze
cel zou worden. De strategische cel werkt vooral
adviserend naar beleid en managementteam
(MAT) toe, daar waar de coördinatiecel, vanuit
projectwerking, aanstuurt in de organisatie.
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UITVOERING KLIMAATPLAN

STUDIE GROENE BOULEVARD

Maandag 1 december 2014 werd het burgemeestersconvenant plechtig ondertekend op het
Brugse stadhuis. Er werd een bestek uitgeschreven waarbij een extern studiebureau op basis van
een participatief traject een actieplan zal opmaken om de intenties van het burgemeestersconvenant ook hard te maken. Eind 2015 moet dit
actieplan af zijn.

Bij de voorstellen voor het Stedenfonds 20142019 werd alvast het idee weerhouden om te
onderzoeken hoe men de 19de-eeuwse breuklijn van de spoorlijn tussen West-Brugge en de
rest van de historische binnenstad opnieuw kan
herstellen door de realisatie van een groene
boulevard. Aangezien het bestuur nu van de herinrichting van ‘t Zand een prioriteit wil maken
en daarbij onder meer de opportuniteit van een
nieuwe ondergrondse parking op de as station‘t Zand-Bevrijdingslaan terdege wil onderzoeken, werd het studiebureau Mint gelast met
een haalbaarheidsstudie. Onder impuls van de
hoofdcoördinator resulteerde dit in een globaal
plan van aanpak met onder meer ook een internationale architectuurwedstrijd voor de heraanleg van ‘t Zand.

COÖRDINATIE BRUGGE FIETSSTAD
Wim Steeman werd hiervoor (met middelen van
het Stedenfonds) aangetrokken. De fietsambtenaar houdt zich bezig met het algehele fietsbeleid van de Stad. Een hoeksteen in zijn job is het
fietsplan dat in november 2014 door het college
goedgekeurd werd.

VERKEERSLEEFBAARHEIDSPLANNEN
PER DEELGEMEENTE
Deze actie werd in in 2014 toevertrouwd aan het
studiebureau Arcadis. De resultaten zullen meegenomen worden bij de evaluatie van het mobiliteitsplan. De bedoeling is om het nieuwe mobiliteitsplan tegen eind 2015 afgewerkt te hebben.

STUDIE SPORT/POLYVALENTE INFRASTRUCTUUR DEELGEMEENTEN
Er is in Brugge heel wat sportinfrastructuur aanwezig, die door de jaren heen organisch en op
vraag van de sportactoren is ontstaan. Daarnaast
is er nog altijd op sommige plaatsen een tekort
aan heel wat sportinfrastructuur en kan er met
de bestaande sportinfrastructuur beter omgesprongen worden. In 2014 stelde het college
van burgemeester en schepenen het studiebureau WES aan om een studie uit te voeren die
de bestaande sportinfrastructuur en de noden
en behoeften van verschillende sportactoren in
kaart moet brengen en op korte en (middel)lange
termijn een visie, doelstellingen en prioriteiten
moet bepalen.
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TOEKOMST VAN BRUGGE
Met gelden van het Stedenfonds werd met Sofie
Rapsaet een coördinator aangetrokken voor het
project de Toekomst van Brugge. Op 15 september 2014 werd dit project in het Concertgebouw
gelanceerd, met alvast een veelbelovende opkomst: 625 inschrijvingen, waaronder 81,5 %
niet-stadspersoneel, een goeie mix, maar iets
te weinig jongeren en ondernemers, een werkpunt voor 2015. Op 1 oktober 2014 werd de oproep naar ideeën voor de stad afgesloten, in
totaal werden er 334 ideeën ingediend, die werden onderverdeeld in zeven clusters: duurzaam
verplaatsen, treffen, zorgen, creëren en werken,
historische stad in ontwikkeling, nieuwe bronnen
en nieuwe democratie.

HOOFDSTUK 6

Wegen,
Ruimtelijke Ordening,
Monumentenzorg
en Erfgoedzaken,
Patrimoniumbeheer

Wegendienst
Wegendienst Sector Centrum won diverse
prijzen met de voetgangersbruggen aan de
Smedenpoort: de Footbridge Award 2014
in de categorie “Short span” en Staalbouwwedstrijd 2014 in de categorie “Burgerlijke
Bouwkunde”.
Sector Noord realiseerde de aanleg van
nieuwe wegen, uitbreiding Krekenstraat
(nieuwe naam Terpenstraat) en pijpenkop
Dassy in de Pathoekeweg en werkte mee aan
de studies ‘Revitalisering van de transportzone’ en ‘Kustbeveiliging tegen de 1000-jarige storm’.

BELANGRIJKSTE WERKEN
Overzicht van de belangrijkste wegenis- en rioleringswerken in uitvoering en/of afgewerkt in
2014. Alle bedragen zijn inclusief BTW.
SECTOR Centrum
• Baron Joseph Ryelandtstraat, Gustave
Vincke-Dujardinstraat en Emmanuel de
Neckerestraat: heraanleg
Aannemer: RTS uit Zedelgem
Beëindigd: 866.287,66 euro
• Capucijnenrei en Speelmansrei:
baggerwerken
Aannemer: Heyrman-De Roeck uit Beveren
Beëindigd: 216.556,52 euro
• Langestraat: vernieuwen voegvulling
Aannemer: Verhelst uit Oostende
Beëindigd: 56.7566, 55 euro
• Loppemstraat: heraanleg
Aannemer: Verhelst uit Oostende
Gegund voor: 62.502,88 euro
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• Sentillenhof (gedeelte): herbestrating
Aannemer: Pintelon uit Harelbeke
Beëindigd: 13.471,91euro
• Snaggaardbrug, Carmersbrug, Spaanse
Loskaai en omgeving Sint-Gilliskerk:
herbestrating
Aannemer: Verhelst uit Oostende
Beëindigd: 89.808, 84 euro
• Steenstraat: herbestrating
Aannemer: Pintelon uit Harelbeke
Gegund voor: 60.445,55 euro
SECTOR West (Sint-Andries en Sint-Michiels)
• ’t Kloosterhof: aanleg nieuwe riolering,
herstellen betonplaten en aanleg nieuwe
voetpaden Aannemer: Huys en Zonen uit
Brugge
Beëindigd: 91.752,95 euro
• Doornstraat: aanleg rotonde, vernieuwing
riolering, voetpaden, parkeerstroken en
fietspaden
Aannemer: Verkinderen uit Langemark
Gegund voor: 812.227,87 euro
• Grote Moerstraat, Jagersstraat,
Piersensdreef, Rijselstraat, Kervyndreef,
Oud-Strijderslaan, Hogeweg: vernieuwen
asfaltverharding
Aannemer: Norré-Behaegel uit Westende
Gegund voor: 384.874,58 euro
• Heidelbergstraat: plaatsen nieuwe riool
Aannemer: Hugo Martens uit Brugge
Beëindigd: 67.300,60 euro
• Jan Breydellaan en Peter Benoitlaan:
volledige heraanleg
Aannemer: THV Cochuyt-De Smet en Huys J
& zonen uit Maldegem
Gegund voor: 3.085.543,69 euro

Heraangelegde Keurvorst
Karel Theodoorstraat en
Fort Zevenbergen

• Keurvorst Karel Theodoorstraat en Fort
Zevenbergen: afwerking heraanleg
Aannemer: Verhegge uit Zedelgem
Beëindigd: 1.505.871,24 euro
• Lijsterbeekstraat: aanleg gescheiden
riolering, vernieuwen voetpaden,
parkeerstroken, fietspad en rijweg
Aannemer: Huys en Zonen uit Brugge
Gegund voor: 308.804,39 euro
• Onderhoud van grachten en onbevaarbare
waterlopen - 2013/2014 - 2de verlenging
Aannemer: Van Hulle uit Tielt
Beëindigd: 80.628,54 euro
• Rijselstraat, Kortebrugge, Ten Putte,
Stokveldelaan, Steentje, Xaverianenstraat:
vernieuwen voetpaden
Aannemer: Casteleyn en Zonen uit
Meulebeke
Gegund voor: 370.355,49 euro
• Stationsomgeving: aanleg balkonrotonde
Aannemer: THV Aswebo–Depret uit
Zeebrugge
Gegund voor: 10.317.746,63 euro
(samenwerking met AWV)
• Wittemolenstraat, Ten Boomgaard en De
Platse: dringende rioolherstellingen
Aannemer: Verhelst uit Oostende
Gegund voor: 56.902,18 euro
SECTOR oost (Assebroek en Sint-Kruis)
• Astridlaan: tweerichtingfietspad, riolering en
wegenis
Aannemer: Verhegge–Maes uit ZedelgemLichtervelde
Gegund voor: 5.995.959,19 euro
(samenwerking met stad Beernem en AWV subsidies VMM en AWV)
• Geervelde: riolering en wegenis
Aannemer: Hugo Martens uit Brugge
Gegund voor: 255.897,25 euro
• Kerklaan: riolering en wegenis
Aannemer: Verhegge uit Zedelgem
Gegund voor: 835.725,05 euro
• Malehoek IV: voetpaden
Aannemer: Verkinderen uit Eernegem
Gegund voor: 936.645,06 euro

• Mispelaar: RWA naar St-Trudoledeken
Aannemer: De Witte uit Maldegem
Gegund voor: 111.812,9 euro

De balkonrotonde, hier nog
in aanbouw, kon in mei 2014
in gebruik worden genomen,
eerst door de joggers tijdens
Dwars door Brugge, daarna
door het autoverkeer.

• Onderhoud van grachten en onbevaarbare
waterlopen in Assebroek en Sint-Kruis
2013-2014
Aannemer: Van Hulle uit Tielt
Gegund voor: 93.117 euro
• Onderhoudswerken beton te Assebroek &
St-Kruis
Aannemer: RTS uit Zedelgem
Beëindigd 88.604,74 euro
• Polderstraat: riolering en wegenis
Aannemer: Cochuyt-De Smet uit Maldegem
Gegund voor: 845.459,83 euro
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• Puyenbroeklaan: fietspad
Aannemer: Verkinderen uit Eernegem
Beëindigd: 22.972,70 euro

• Oude Oostendse Steenweg: aanleg voetpad
Aannemer: Bvba Hugo Martens uit Brugge
Gegund voor: 95.643,42 euro

• Sint-Katarinastraat en Barthelstraat:
riolering en wegenis
Aannemer: Seru uit Veurne
Beëindigd: 736.689,34 euro

• Patentestraat, Uitkerkestraat, Zeveneken,
Ter Doeststraat: vernieuwen van asfaltwegen
Aannemer: Aswebo uit Drongen
Gegund voor: 287.981,78 euro

SECTOR Noord (Zeebrugge, Dudzele,
Lissewege, Sint-Pieters)
• Fietspad van Zwankendamme naar
Lissewege, aansluitend op Wulfsberge,
Lisseweegs Vaartje en Pol Dhontstraat
Aannemer: De Witte uit Maldegem
Beëindigd: 150.311,85 euro; subsidie EFRO
133.600 euro

• Onderhoud van grachten en onbevaarbare
waterlopen 2013/2014, 2de verlenging
Aannemer: Van Hulle uit Tielt
Beëindigd: 167.605,35 euro

• Heiststraat: heraanleg
Aannemer: RTS uit, Zedelgem
Gegund voor: 1.481.760,20 euro
• Jacob van Arteveldestraat: afwerking
heraanleg
Aannemer: Verhelst uit Oostende
Beëindigd: 701.582,26 euro
• Lodewijk Coiseaukaai: aanleg van DWA-riool
(gedeelte industrieweg)
Aannemer: Van Hulle uit Tielt
Beëindigd: geen bedrag
• Oude Oostendse Steenweg (gedeelte
pijpenkop): vernieuwen van de riolering en
heraanleg bestrating
Aannemer: Huys uit Brugge
Gegund voor: 74.479 euro

• Sint-Jozef: vernieuwen voetpaden 3de fase
Aannemer: Verkinderen uit Eernegem
Gegund voor: 502.644,20 euro

ANDERE PROJECTEN
Centraal meldpunt wegenfoon
In 2014 noteerde het centraal meldpunt 4.543
meldingen over de toestand van de wegen; in
2013 waren het er 4.610. De klachten handelden
o.a. over de staat van het wegdek, de voetpaden,
beschadigingen aan verkeersborden, paaltjes,
wegsignalisatie, losse kasseien, putten, … Aan
dergelijke klachten wordt onmiddellijk gevolg
gegeven.
Vergunningen voor aansluiting op het openbaar
rioleringsnet en het aanleggen van inritten
Er werden 240 vergunningen uitgeschreven om
aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet of
om herstellingen uit te voeren aan een bestaande aansluiting. Voor het aanleggen van inritten
werden 33 vergunningen uitgeschreven.

De Heiststraat heraangelegd.
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WEGENNET (toestand eind 2014 - afmetingen in km)
Gemeentewegen
District of
gemeenteafdeling

Gewestwegen

Intra muros

12,506

Sint-Pieters

20,330

Sint-Jozef

6,168

Koolkerke

2,300

Zeebrugge

47,210

Lissewege

7,050

Dudzele
Assebroek

Provinciewegen

Buurtwegen
van groot
vervoer
1,913
1,375

2,500
7,400

Kleine
buurtwegen

Andere
wegen

Totaal
gemeentewegen

Algemeen
totaal

77,443

77,443

89,949

11,692

35,781

49,386

69,716

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

9,820

25,060

32,110

11,950

3,500

23,735

4,450

31,685

43,635

6,050

1,920

24,400

40,000

66,320

72,370

Sint-Kruis

6,430

7,080

24,440

46,396

77,916

84,346

Sint-Andries

9,290

1,130

34,955

50,550

86,635

95,925

Sint-Michiels
TOTAAL

15,090

1,030

4,645

12,505

49,035

66,185

82,305

144,374

3,530

28,963

158,872

362,839

550,674

698,578

Dienst Ruimtelijke Ordening
SECTOR NOORD, SECTOR OOST EN
SECTOR WEST
De dienst Ruimtelijke Ordening sector Noord,
sector Oost en sector West heeft als opdracht
het ruimtelijk en stedenbouwkundig beleid op
gemeentelijk vlak te ondersteunen.
Deze opdracht omvat o.a.:
- adviseren van stedenbouwkundige aanvragen,
verkavelingsaanvragen e.d.
- adviseren en begeleiden van belangrijke projecten en studies
- uitvoeren van in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aan de gemeenten opgelegde
taken (in werking op 1 september 2009)
- opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en adviseren van
gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
- opmaak van studies, inventarissen e.d.
Register onbebouwde percelen
De DRO werkte verder aan de actualisering van
het register onbebouwde percelen. Op 1 januari 2014 bevatte de inventaris 1467 onbebouwde
percelen of delen van percelen met wonen als
bestemming. Deze percelen hebben een totale
oppervlakte van 270 ha. Van de 1467 percelen
zijn er 619 kavels (49 ha) binnen goedgekeurde
nog geldige verkavelingen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen op gemeentelijk niveau
Zelf uitgewerkte of uit te werken RUP’s
3 gemeentelijk RUP ’s “herbestemming Nuloptiegebieden” (nog niet in procedure)
In mei 2009 besliste het college van burgemeester en schepenen 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
heeft geopteerd om ze niet aan te snijden en te
herbestemmen naar open ruimte. Het gaat om
het woonuitbreidingsgebied ten noorden van het
Zuidervaartje, ten zuiden van de Mispelaar en
ten zuiden van de Kerkdreef. In 2011 is gestart
met de voorbereiding van 3 voorontwerp RUP’s
die in 2014 is verdergezet. Voor de 3 RUP ’s zijn
de voorstudies afgerond en afgetoetst met de
bevoegde stadsdiensten via ambtelijk overleg.
Gemeentelijk RUP “voetbalvelden Male” (nog
niet in procedure)

Dit RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het
bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan om de invulling van de behoefte
aan bijkomende sportinfrastructuur ter hoogte
van het Maleveld ten noorden van de Brieversweg juridisch mogelijk te maken. De opmaak van
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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’. Aangezien de aanduiding
van het Maleveld als ankerplaats een knelpunt
vormt voor het RUP in opmaak, diende de Stad
een annulatieverzoek in bij de Raad van State.
Het beroep van de Stad is bij arrest van de Raad
van State van 20 december 2013 verworpen. Het
RUP staat sindsdien ‘on hold’, gekoppeld aan de
opstart van het RUP Aardenburgseweg.
Gemeentelijk RUP “sportpark Aardenburgseweg” (nog niet procedure)
Op 6 september 2013 besliste het college van
burgemeester en schepenen om dit RUP op te
starten in functie van het opheffen van de zonevreemdheid van de bestaande infrastructuur
en de aanleg van nieuwe infrastructuur. Met dit
RUP wordt uitvoering gegeven aan het bindend
deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In 2014 is een voorstudiedocument afgerond en afgetoetst met de bevoegde stadsdiensten en gewestelijke administraties via ambtelijk
overleg. Dit gaf aanleiding tot verder ontwerpend
onderzoek rond uitbreiding van het RUP.
Gemeentelijk RUP “buffer Dudzele”
Dit RUP gaat over de noordelijke en westelijke
rand van de woonkern Dudzele. Het is de bedoeling om het landbouwgebied tussen het dorp en
de haven (respectievelijk de achterhaven / toekomstige A11 en de binnenhaven) te herbestemmen als afstandsbuffer, waarbinnen landbouw,
landschapszorg, bosbouw, laagdynamische recreatie, natuurbehoud en waterbeheer nevengeschikte functies zijn. Deze afstandsbuffer moet
instaan voor visuele afscherming, landschappelijke inpassing en afstand van de haven en de
A11. Er moeten ook medegebruiksmogelijkheden voor de inwoners van Dudzele in voorzien
worden. Daarnaast wil dit RUP ook rechtszekerheid geven aan de aanwezige zonevreemde woningen in en grenzend aan dit gebied.
De realisatie van de noordelijke buffering wordt
uitgewerkt binnen het inrichtingsplan voor de
A11 (door de VLM in samenwerking met de
Stad Brugge) en kreeg de naam “Cathemgoed”.
Dit wordt verder vorm gegeven in overleg met
de bevolking van Dudzele. In 2014 werkte het
Bureau Bas Smets een concreet ontwerp uit.
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Over het voorontwerp RUP Buffer Dudzele werd
op 6 februari 2014 een plenaire vergadering gehouden. Naar aanleiding van de plenaire vergadering werd het voorontwerp RUP aangepast
tot een ontwerp RUP. De dienst MER maakte
op 7 mei 2014 haar beslissing over dat geen
plan-MER moet worden opgemaakt. Vervolgens
stelde de gemeenteraad dit ontwerp RUP
Buffer Dudzele op 21 oktober 2014 voorlopig vast. Van 17 november 2014 tot en met 15
januari 2015 werd hierover een openbaar onderzoek gehouden.
Gemeentelijk RUP “Lodewijk Gilliodtsplein
Zuid”
Het college van burgemeester en schepenen
besliste op 8 december 2014 om het BPA 21
Sint-Pieters Zuid-Oost (MB van 23 september
1993) gedeeltelijk te herzien voor het gebied ter
hoogte van het zuidelijk deel van het Lodewijk
Gilliodtsplein. Het plangebied van dit RUP omvat het gebied met de bejaardenwoningen van
de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en de
aanpalende site van de drukkerij van Maele in de
Sint-Pietersnoordstraat. In 2015 zal gestart worden op de opmaak van dit RUP.
Gemeentelijk RUP “Vaartdijkstraat”
De opdracht werd in eerste instantie gegund in
2010 en 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 dan te
vertalen in een gemeentelijk RUP. Het studiebureau is al klaar met de voorstudie. Sedert begin
2015 werkt de Stad het RUP zelf af en worden de
voorschriften opgemaakt.

Volgens het gewestplan ligt het Lappersfortbos voor
een groot stuk in een zone die voor KMO’s bestemd is.
Om het bos als bos te kunnen behouden, is een RUP
nodig die dit ook als dusdanig vastlegt.

Gemeentelijke RUP ”Kanaaleiland”
In de zitting van 10 februari 2014 besliste
het college van burgemeester en schepenen
om het RUP Kanaaleiland op te maken. Het
Kanaaleiland is een zeer strategische plek en
sluit ruimtelijke aan op zowel de binnenstad als
op het station. Het RUP moet het vigerende BPA
“Flandria” herzien omwille van de enge voorschriften, zodat de nieuwe Cactus Club kan worden ingeplant. Het volledige Kanaaleiland kan
worden uitgewerkt als een evenementenlocatie
in de breedste zin. De voorstudie van het RUP
werd afgerond, de Stad is bezig met voorschriften op te maken.
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 verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te scheppen voor een kwalitatieve
nabestemming van de landbouwbedrijfszones
langs de Leiselebeek, ... In 2011 startte het studiebureau met de opmaak van het voorontwerp
RUP. De voorstudie en de voorschriften werden
al afgewerkt.
Gemeentelijk RUP “Sint-Pietersmolenwijk”
(gegund aan Technum in 2009)
Dit RUP omvat de herziening van BPA 32 “Molenstraat- Zuid” (MB van 15 april 1988 en 11 februari
2003). Een van de doelstellingen was de stedenbouwkundige studie voor de Sint-Pietersmolenwijk (november 2004) juridisch te verankeren. De
waterbuffering die voorzien was in deze stedenbouwkundige studie blijkt op heden onvoldoende
(gewijzigde wetgeving), wat naar boven kwam
tijdens de mer-screening-procedure in 2011.
Er moest eerst duidelijkheid komen over hoe de
Sint-Pietersmolenwijk verder kan ontwikkelingen rekening houdend met de watergevoeligheid
van het gebied. Hiertoe werd in 2013, in opdracht
van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en
Vivendo, door het studiebureau IMDC NV (International Marine and Dredgins Consultants),

een analyse uitgevoerd van het watersysteem en
van de huidige waterproblematiek. Hieruit bleek
dat de stedenbouwkundige studie voor de SintPietersmolenwijk uit 2004 grondig zou moeten
worden bijgesteld. In 2014 werd de herwerking van deze studie stopgezet. Tussen de Stad
Brugge, de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en Vivendo werd in november 2014 een protocol ondertekend over de verdere ontwikkeling
van de Sint-Pietersmolenwijk. Het college van
burgemeester en schepenen besliste op 1 december 2014 om het RUP Sint-Pietersmolenwijk
te laten heropstarten en het voorwerp van de opdracht aan te passen, rekening houdend met de
nieuwe elementen:
- de waterstudie IMDC, advies VMM en advies
Polder van Blankenberge
- het protocol Sint-Pietersmolenwijk
- de plannen van een private ontwikkelaar voor
de bouw van een woonzorgcentrum op domein
Koentges mits verplaatsen van de groene corridor
- plannen van het OCMW voor de bouw van een
WZC langs de Blankenbergse Dijk.
Begin 2015 zal Technum opnieuw starten met de
verdere opmaak van dit RUP.
Gemeentelijk RUP “Rustenburg” (gegund aan
Grontmij in 2010)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 27
Rustenburg (MB d.d. 24 maart 1992) en een
perceel gelegen in het BPA Ruddershove (MB
van 30 januari 1997). De herziening heeft onder
meer de bedoeling om een kader te scheppen
voor een verdere kwalitatieve woonontwikkeling
langs het water (Steenkaai), een kader te scheppen voor een kwalitatieve nabestemming van een
aantal ambachtelijke zones (bijv. de 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, … In de loop van
2014 werd het voorontwerp RUP aangepast tot
een ontwerp RUP. De gemeenteraad stelde het
ontwerp RUP Rustenburg op 16 september 2014
voorlopig vast. Van 3 oktober 2014 tot en met
1 december 2014 werd hierover een openbaar
onderzoek gehouden.
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Gemeentelijk RUP “Tempelhof” (gegund aan

Gemeentelijk RUP “Gistelse Steenweg Noord”

WVI in 2010)

(gegund in 2010)

Dit RUP omvat de herziening van BPA 33
Tempelhof (MB van 17 november 1994). Binnen dit RUP wordt onder andere een kwalitatieve herbestemming gegeven aan de site van de
leegstaande drukkerij Catherina Binding (wonen). Het sportpark Tempelhof krijgt bijkomende mogelijkheden. Binnen de woonzones langs
de straat Tempelhof en langs de Blankenbergse
Steenweg worden meer functies toelaten die
het wonen ondersteunen. Verder wordt ook het
gedeelte van de recreatieve verbinding mogelijk
gemaakt op het tracé van de Blankenbergse Dijk
tussen het Sint-Pieterspleintje en de toekomstige spoorwegonderdoorgang. De GECORO heeft
in haar vergadering van 15 januari 2014 alle
bezwaren en adviezen behandeld en bracht gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad stelde het RUP op 29 april 2014
definitief vast. Bij besluit van 3 juli 2014 werd het
RUP Tempelhof goedgekeurd door de deputatie.

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. Het RUP werd
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en
gaat begin 2015 in openbaar onderzoek.

Gemeentelijk RUP “Jan Breydellaan” (gegund
in 2010)

Een van de doelen van
dit RUP is het wonen te
versterken door o.a. het
vrijwaren van de groene
ruimtes. Perfect daarin
passend is de herinrichting
en heraanleg van het
speelplein “De Olifant”,
die in 2014 plaatsvond.

Dit RUP omvat de herziening van BPA 78 NoordOost III (MB van 16 december 1993). De herziening heeft onder meer de bedoeling om verouderde voorschriften te actualiseren, een kader te
scheppen voor een kwalitatieve nabestemming
van een aantal ambachtelijke zones, … Het RUP
werd al definitief vastgesteld door de gemeenteraad en opgezonden naar de deputatie.

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
een mogelijk voorzien van kantoorfuncties op de
site, moet ook een park-and-ridezone en afrit
ter hoogte van het rond punt naar de parking
worden ingetekend in het RUP. De visie is dan te
vertalen in een gemeentelijk RUP. De opdracht
werd gegund op 24 juni 2011. De voorstudie van
het RUP werd afgerond, het studiebureau is bezig met voorschriften op te maken.
Gemeentelijk RUP “Glas- en tuinbouwbedrijven in Sint-Andries” (gegund in 2011)
De opdracht omvat het uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de bestaande glas- en
tuinbouwbedrijven in Sint-Andries waarbij een
beperkte verkoopsoppervlakte gekoppeld wordt
aan (bestaande) bedrijven met agrarische bestemming. Ook een nabestemming voor het
agrarische gebied moet bepaald worden. Deze
visie is dan (gedeeltelijk) te vertalen in een gemeentelijk RUP. De opdracht werd gegund op 16
december 2011, er werd nog niet begonnen aan
het RUP. De voorstudie werd reeds afgewerkt en
de voorschriften worden opgemaakt.
Gemeentelijk RUP “Koning Albert I-laan en
omgeving Sint-Michiels” (gegund in 2011)
Het college van burgemeester en schepenen 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 openbare vervoersas,
in relatie tot de ruimere omgeving. De opmaak
van het RUP zou bijgevolg ook de herziening van
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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 d.d. 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, het studiebureau is bezig met
voorschriften op te maken.
Gemeentelijk RUP “Woonparken” (interne opmaak 2014)

Het college van burgemeester en schepen besliste om het RUP “Woonparken” op te maken.
Aan de hand van het RUP moet het groene karakter van de woonparken gegarandeerd worden.
Gemeentelijk RUP ‘den TIR’ (gegund aan SUM

overleg plaats. Het college van burgemeester en
schepenen nam op 22 december 2014 kennis
van de intentie van de ontwikkelaar van de Oude
Vismijnsite. Voor het verdere verloop werd een
stappenplan opgesteld.
Gemeentelijk RUP “Fort Lapin” (gegund aan
Adoplan in 2013)

Dit RUP omvat de herziening van BPA Fort Lapin
(MB van 8 september 1994) en de vertaling van
het Masterplan voor de omgeving van het Politiehuis. Deze opdracht werd op 9 december 2013
gegund aan Adoplan. Er werd een voorstudie uitgewerkt. Op 30 juni 2014 besliste het CBS om
het plangebied uit te breiden met het gebied tussen de Koolkerkse Steenweg en de Noorweegse
Kaai, ten zuiden van de voormalige Structo-site.
Dit betekent ook een gedeeltelijke herziening van
BPA Noorweegse Kaai (MB van 6 oktober1997).
De opmaak van dit RUP ligt momenteel stil
totdat er meer duidelijkheid is over het project
Stadsvaart, meer bepaald over de vernieuwing
van de Dampoortsluis voor scheepsklasse Va.

Reasearch in 2011)

Dit RUP omvat de gedeeltelijke herziening van
BPA 86 Kerkhofdreef (MB 6 april 1998). Het
RUP wordt opgemaakt voor herbestemming van
de site van de voormalige militaire schietstand
(“den TIR”) naar wonen en woonondersteunende
voorzieningen, in combinatie met een buurtpark.
In 2014 is de voorontwerpfase van het RUP afgerond en startte de ontwerpfase. Op 30 juni 2014
ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met het ontwerp RUP van maart
2014. Dit ontwerp RUP is op 16 september 2014
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad en
onderworpen aan een openbaar onderzoek van
3 oktober tot en met 1 december 2014.
Gemeentelijk RUP “Vissershaven” (gegund aan
Grontmij 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. In 2013 is Grontmij gestart met deze opdracht. Op 9 december 2013
besliste het college de eigenaar uit te nodigen
om een concept- en volumestudie voor te leggen aan de Stad, de MBZ en afdeling Kust. Hiertoe vond op 13 juni 2014 en 24 oktober 2014 een

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.
Provinciaal RUP “Strand en Dijk Brugge West”
De deputatie besliste op 24 oktober 2013 om een
planologische oplossing voor de surfclub Icarus
op de huidige locatie uit te werken. Hiertoe
wordt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) Strand en Dijk Brugge West opgemaakt.
Op 7 juli 2014 werd een plenaire vergadering gehouden over het voorontwerp RUP. Hiertoe werd
op 30 juni 2014 een advies geformuleerd door
het college van burgemeester en schepenen.
De dienst MER liet op 19 december 2014 weten
akkoord te gaan met de conclusie van de merscreeningsnota dat geen plan-MER nodig is.
Masterplan voor de socio-medische campus
Molenerf en omgeving (BUUR)
Op de site van het sociaal-medisch park Molenerf en in het gebied ten noorden hiervan
komen op vandaag tal van grootschalige zorgvoorzieningen voor: het AZ Sint-Jan, hoofdzetel OCMW, Spermalie, WZC De Vliedberg, WZC
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Herdershove en PTC Rustenburg. In de toekomst
zal dit alleen nog maar verder uitgebouwd en
versterkt worden (o.a. plannen voor het CAW, uitbreidingsplannen WZC Herdershove). Op heden
ontbreekt een totaalvisie op de verdere gewenste
ruimtelijke ontwikkeling van deze zorgcampus in
relatie tot zijn omgeving. Hierdoor staan nieuwe
projecten vooral op zichzelf (bijv. met elk een
eigen parkeerterrein) en gebeurt de behandeling van stedenbouwkundige aanvragen eerder
ad hoc. In de meest recente vergunningen die
door het college van burgemeester en schepenen werden verleend of beslissingen die werden
genomen of adviezen in het kader van bijzondere
procedure, werd steeds een voorwaarde opgenomen over een masterplan/totaalvisie voor de
site. In dit masterplan moeten elementen zoals
het gecentraliseerd parkeren, multifunctioneel
gebruik, waterbuffering, bijkomende bebouwing,
groen, ... aan de orde komen. Dit masterplan
kan nadien vertaald worden in een RUP. In 2014

werd volop gewerkt aan dit masterplan. Hiertoe
werd een stuurgroep en werkgroep opgericht.
De stuurgroep kwam samen op 14 maart en 23
mei 2014. De werkgroepvergaderingen vonden
plaats op 30 april, 20 mei, 26 september 2014 en 5
januari 2015. Momenteel werkt BUUR het draftmasterplan verder uit.
Belangrijke projecten en/of studies waarbij de
dienst Ruimtelijke Ordening betrokken is (o.a.
een adviserende taak heeft)
• Inrichtings- en verkavelingsplan voor groepswoningbouw Zeewege (Lissewege)
• Aanleg derde spoor tussen station Brugge en
vertakking Dudzele
• A11
• Marien Ruimtelijk Plan
• Overstromingsmaatregelen rond de haven
• Opstart ontwikkeling voormalige stelplaats De
Lijn in Assebroek.

Stedenbouwkundige aanvragen en vergunningen
Aantal aanvragen in 2014 per sector en per dossiertype
dossiertype
stedenbouwkundige attesten

Noord

Oost
3

West
9

Unesco
9

(geen)*

2

vastgoedinfo

totaal
23

1

1

stedenbouwkundige uittreksels

759

844

728

850

1

3182

stedenbouwkundige aanvragen reguliere procedure

327

328

391

661

4

1711

stedenbouwkundige aanvragen bijzondere procedure

21

3

14

2

40

7

18

10

1

36

verkavelingen
bouwmisdrijven

23

18

23

170

15

249

290

197

128

268

19

902

kunstige herstellingen

2

6

3

37

48

leegstaande en verwaarloosde berdrijfsruimte

4

2

4

10

infovragen

meldingen

16

22

13

3

54

verdelingen

30

31

28

10

99

1482

1476

1349

2009

totaal

39

6355

* Bij deze dossiers is geen sector ingegeven.
Aantal vergunningen in 2014 per sector en per dossiertype
dossiertype

Noord

Oost

West

Unesco *

totaal

stedenbouwkundige vergunningen reguliere procedure

244

281

313

556

1394

stedenbouwkundige vergunningen bijzondere procedure

14

3

9

3

29

stedenbouwkundige vergunningen (oud stelsel)
verkavelingsvergunningen reguliere procedure

1

1

2

10

12

1

25

260

294

335

560

1449

verkavelingsvergunningen bijzondere procedure
totaal
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Aantal vergunningen in 2014 per sector per aard
aard **

Noord

Oost

West

Unesco *

totaal

andere

53

79

93

271

496

nieuwbouw bijgebouw

13

22

24

3

62

nieuwbouw eengezinswoning

18

38

19

10

85

1

1

4

1

7

nieuwbouw handel, horeca, diensten

3

2

1

2

8

nieuwbouw industrie, ambacht

5

nieuwbouw gemeenschapsvoorziening of openbaar nut

nieuwbouw infrastructuren

9

nieuwbouw kantoren

1

3

3

8

2

14

2

3

nieuwbouw land-en tuinbouw
nieuwbouw meergezinswoning

5

7

4

6

22

16

14

19

42

91

nieuwbouw toerisme en recreatie
ontbossen
publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen
reliëfwijziging

1

slopen bijgebouw

2

3

6

9

20

1

slopen eengezinswoning

7

3

3

1

14

1
3

4

slopen gemeenschapsvoorziening of openbaar nut
slopen handel, horeca

1

slopen industrie, ambacht

1

slopen infrastructuren

1

slopen kantoren

2

1
1

1

slopen land- en tuinbouw
slopen meergezinswoning

1

slopen toerisme en recreatie

1

vellen hoogstammige bomen

1
1

3

3

4

3

6

16

84

98

113

137

432

2

2

4

10

18

verbouwen van/tot of uitbreiden van handel, horeca, diensten

14

16

13

43

86

verbouwen van/tot of uitbreiden van industrie, ambacht

11

4

3

18

2

1

4

2

9

verbouwen van/tot of uitbreiden van kantoren

3

2

5

1

11

verbouwen van/tot of uitbreiden van land- en tuinbouw

3

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 infrastructuren

2

1

verbouwen van/tot of uitbreiden van meergezinswoning

3

verbouwen van/tot of uitbreiden van toerisme en recreatie

2

voor opslag gebruikte of afgedankte voertuigen, allerhande materialen
of afval

1

voor parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens

7

aanvraag voor de wijziging van een vergunde verkaveling
aanvraag voor een nieuwe verkaveling
totaal

3

1

7

20

30

4

8

15
1

6

4

4

5

3

20
9

2

6

7

1

16

274

316

354

584

1528

* Unesco = Brugse binnenstad + Christus-Koning + Lissewege dorpskom (binnen de grenzen van het bpa)
** Dossiers kunnen meerdere aarden hebben. 1 dossier heeft 4 aarden, 7 dossiers hebben 3 aarden,
62 dossiers hebben 2 aarden en 1379 dossiers hebben 1 aard.
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Verkavelingen
In 2014 werden 16 nieuwe verkavelingen goedgekeurd (zie tabel), die in totaal 118 nieuwe
bouwkavels bevatten. 9 verkavelingen werden
gewijzigd.
Nieuwe verkavelingen in 2014
nr.

ligging

datum

kavels

1307

Baron Ruzettelaan

20/01/14

1

1313

Zevenbergenlaan

17/02/14

2

1310

Maurits van Coppenollestraat

31/03/14

7

1311

Maurits van Coppenollestraat

31/03/14

8

1312

Hubrecht de Croockstraat

31/03/14

5

1314

Molenstraat

31/03/14

3

1315

Beukenlaan

22/04/14

2

1316

Oude Gentweg, Gentpoortvest

12/05/14

26

1401

Antoon de Lensstraat

30/06/14

2

1402

Klauwijzerstraat

30/06/14

1

1403

Vinkenstraat

30/06/14

2

1409

Oude Hoogweg

01/09/14

8

1404

Zeeweg

08/09/14

3

1408

Gaarlemstraat

06/10/14

45

1415

Rietlaan

21/10/14

2

1410

Zeebruggelaan

08/12/14

1

Bouwcontroles - Openbare onderzoeken
Dagelijks voert de dienst Ruimtelijke Ordening
om diverse redenen controles uit en doet ook
nazicht bij private bouwwerken. Er wordt nagekeken of er gewerkt wordt met een geldige
stedenbouwkundige vergunning en of de werken
conform de goedgekeurde plannen zijn. Controles gebeuren ook bij klachten door omwonenden
of op vraag van de politie, het parket of andere
diensten. Voor bepaalde aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
dient een openbaar onderzoek te worden georganiseerd. De dienst Ruimtelijke Ordening gaat
ter plaatse na of er voldaan is aan de voorwaarden van openbaarmaking.

SECTOR UNESCO, CHRISTUS KONING EN
LISSEWEGE
UNESCO-werelderfgoed Brugge
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. Het college
keurde een door de UNESCO opgelegd managementplan en plan van aanpak goed op 6 juli 2012.
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Managementplan
Het Managementplan voorziet een hele rij acties
en instrumenten voor het behoud en het beheer
van het Werelderfgoed Brugge en de bufferzone. Een aantal daarvan zijn al jaren gekende
instrumenten in het erfgoedbeheer: de premie
kunstige herstelling, de randvoorwaarden volgend uit de gemeentelijke bouwverordening en
reclameverordening.
Een aantal nieuwe vervolgopdrachten worden
echter opgestart:
1. Opmaak van “Thematische Ruimtelijke Uitvoeringsplan Stadslandschap”
Dit Thematisch RUP “stadslandschap” richt
zich niet op een bestemmingsgeoriënteerde
regelgeving op perceelsniveau, maar formuleert in de eerste plaats een strategie voor
behoud en beheer van het stadslandschap.
De definitieve afwerking van de opdracht is
voorzien in het voorjaar 2015.
2. Opmaak van “Deelplannen” van de verschillende stadskwartieren: deelplan “West
Brugge”
De opmaak van deelplan “West Brugge”
startte begin 2013. Eind 2014 werd de studie
afgerond. De studie zal begin 2015 beschikbaar zijn.
3. Opmaak van “Herwaarderingsplannen” voor
de al beschermde stadsgezichten.
Een herwaarderingsplan heeft als doel de
beschermde historische karakteristiek te
behouden en/of te versterken. Het biedt aan
eigenaars van panden mogelijkheden voor
financiële tegemoetkomingen. Een eerste
deel van de opdracht is inmiddels ongeveer
afgewerkt, nl. opmaak herwaarderingsplan
voor het beschermd stadsgezicht van het
“Klooster en de omgeving van de zusters
Redemptoristinnen”. In het licht van nieuwe
randvoorwaarden en regels vervat in het Erfgoeddecreet dient het herwaarderingsplan
deels herwerkt en aangevuld te worden tot
een beheersplan.
4. Uitwerking van een Hoogbouwvisie in een
nota “Groei voor Brugge”, die het hele grondgebied van Brugge behandelt. De studie onderzoekt o.a. het aspect van de zichten en
perspectieven op de stad. De studie wordt
verder uitgewerkt als een verdichtingsnota
en zal mee opgenomen worden binnen de
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.

5. Inzetten van een “communicatietraject” i.f.v.
creëren van grotere betrokkenheid bij het
beheer van onze erfgoedstad, en i.f.v. educatie vooral naar jongeren. Vanaf het voorjaar
2014 werkte het bureau CIBE-communicatie
aan een strategie en communicatieplan rond
Unesco Werelderfgoed Brugge, een belangrijke opdracht om het negatieve imagobeeld
te ontkrachten. Op deze wijze wil de Stad
Brugge een passend antwoord formuleren op
de aanbevelingen van het Unesco Werelderfgoedcomité.
Periodic reporting aan het UNESCO Werelderfgoedcentrum (WHC)
De “periodic reporting” aan UNESCO omvat
naast een vijfjaarlijks UNESCO screening (gepland in 2018) een tweejaarlijkse verslag of
“voortgangsrapport” (state of conservation of
SOC).
Begin 2014 werd, samen met de Unesco-cel van
Onroerend Erfgoed Vlaanderen, gewerkt aan
een overzichtelijk rapport van de stand van zaken. De samenvatting van het Managementplan
werd gefinaliseerd, vertaald, gecontroleerd en
in bijlage bij het SOC-rapport overgemaakt aan
Unesco Parijs voor verdere beoordeling.
Opvolging projecten en opdrachten Unesco
Erfgoedwaarderingskaart Brugge
Sinds 1972 verzamelt de DME gegevens rond
de erfgoedwaarde van de individuele panden in

de historische binnenstad. In het kader van de
uitwerking van de richtlijnen van Unesco zijn de
meeste van deze gegevens gebundeld en worden de belangrijkste elementen verzameld in
een digitale Erfgoedwaarderingskaart. De Erfgoedwaarderingskaart (EWK), is een continue
levend instrument dat wordt aangevuld en verfijnd. Deze kaart is de essentiële laag rond erfgoedbehoud binnen het thematisch RUP stadslandschappen.
Bescherming stadslandschappen
In uitvoering van de bepalingen van het managementplan voor het Unesco werelderfgoed
Brugge nam ook Vlaanderen van haar kant initiatieven rond bescherming. Er waren in de loop
van 2014 vergaderingen met de Vlaamse Overheid voor de beschermingsdossiers als stadsgezicht van de Lange Rei (MB 29.04.2014) en de
vesten (MB 22.12.2014), die beiden voorlopige
bescherming werden.
Managementplan Begijnhof Brugge
Eveneens in het kader van Unesco is verder gewerkt aan de samenstelling van een Beleidsplan
Begijnhof. Een uitgebreide historische nota is
ondertussen afgewerkt. Nu wordt verder aan de
beschrijving en uitwerking van toekomstscenario’s gewerkt. Dienst Patrimonium, Groendienst
en Toerisme werken aan bijkomende teksten/
gegevens voor een Beheersplan Beschermd
Monument (om van een onderhoudspremie te

De vesten, voorlopige bescherming als stadsgezicht.
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kunnen genieten) en dit in het kader van het
nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet.
Ruimtelijke planning
RUP Christus-Koning NO
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 7
“Christus-Koning Noord Oost” met de uitbreiding van het plangebied met het Ruzettepark en
aangrenzende straten. Het RUP werd definitief
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
22 oktober 2013. Het dossier werd daarop doorgestuurd naar de deputatie voor goedkeuring
waarna het RUP op 16 juni 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Het RUP is dus
van kracht en definitief afgewerkt.
RUP Christus-Koning ZW
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 8
“Christus-Koning Zuid-West”. De herziening is
onder andere nodig om een kwalitatieve ontwikkeling van wonen langs het water (Houtkaai)
mogelijk te maken. De gemeenteraad keurde
het RUP goed op 25 maart 2014. De deputatie
deed dat ook. Op 7 augustus 2014 werd het gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Het RUP
is dus van kracht en definitief afgewerkt.
RUP Oud Militair Hospitaal
De opmaak van het RUP heeft tot doel de herbestemming van het leegstaande voormalige
militaire hospitaal mogelijk te maken. Doordat
de site op het gewestplan als militair domein
is ingekleurd, is een woonontwikkeling hier op
vandaag niet mogelijk. Het RUP is voorlopig

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
27 mei 2014. Het openbaar onderzoek liep van
7 juli tot 4 september 2014. Het werd definitief
vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2015. Het dossier werd daarop doorgestuurd
naar de deputatie voor goedkeuring, waarna het
RUP medio 2015 zal worden gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad.
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. Op 17 februari
2014 keurde het college van burgemeester en
schepenen de voorstudie van het RUP goed.
Eind 2015 zal voor het RUP Stationsomgeving de
goedkeuringsprocedure opgestart worden.
RUP Leestenburg
Dit RUP omvat de herziening van het BPA 307
Leestenburg. De herziening is nodig om verouderde voorschriften te actualiseren en om een
kwalitatieve ontwikkeling van wonen mogelijk te
maken. Op 14 juni 2014 keurde het stadsbestuur
de voorstudie van het RUP goed. Medio 2015 zal
voor het RUP Leestenburg de goedkeuringsprocedure opgestart worden.
Adviescommissies en overlegorganen
De Experten Commissie UNESCO
De Experten Commissie UNESCO adviseert de
processen die opgestart zijn in het kader van het
goed beheer van de UNESCO werelderfgoedsite en in uitvoering van het managementplan.
De Expertencommissie UNESCO kwam in 2014
tweemaal samen. In 2014 waren de belangrijkste behandelde items: het Thematisch RUP
Stadslandschappen, Deelplan West-Brugge, de
heraanleg van het stationsplein en de bouw van
het nieuw woonzorgcentrum Jeruzalem.
Raadgevende Commissie Stedenschoon
De Raadgevende Commissie Stedenschoon bestaat al sinds 1904 en beoordeelt alle wijzigingen
in het straatbeeld van de Brugse binnenstad en
de dorpskom van Lissewege op esthetisch vlak.
Ze adviseert eveneens over restauraties met
stadssubsidie.
De RCS telt 9 effectieve leden en 3 toegevoegde
deskundigen (architecten) zonder stemrecht.
In 2014 werden er 12 vergaderingen belegd. Op
deze vergaderingen werden in totaal 213 agendapunten naar voor gebracht.
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In oktober ondernamen de Commissieleden op
eigen initiatief en vergezeld van schepen Demon
en een delegatie van de dienst een studiereis
naar Mons-Bergen, Culturele hoofdstad van
Europa.
Gecoro
Annelies Saron, GSA bij sector Unesco, treedt
ook op als secretaris van de GECORO. Deze
kwam in de loop van 2014 6 maal samen. Planner Korneel Morlion legde vanuit sector Unesco
het RUP Oud Militair Hospitaal voor advies voor
aan de GECORO.
Overleg Agentschap Onroerend Erfgoed & dienst
Monumentenzorg en Stadsvernieuwing
Maandelijks vindt een overleg plaats tussen de
diensten verantwoordelijk voor het onroerend
erfgoed in functie van afstemming over behoud
en beheer van het erfgoed. In de loop van 2014
vonden 12 officiële vergaderingen plaats. De
dienst Monumentenzorg stelt de agenda op,
licht de dossiers toe en stelt het verslag op.

DOSSIERBEHANDELING IN HET KADER
VAN DE VCRO
In 2014 werden 881 infovragen en stedenbouwkundige dossiers ingeschreven voor de zone
Unesco, Christus Koning en Lissewege. Het gaat
hierbij vooral om aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen (664), maar evenzeer
om allerlei attesten, informatievragen, conformiteitsattesten, adviezen voor leefmilieu, enz.
(217).
Stedenbouwkundige vergunningen
Dossiers van 2013 afgewerkt in 2014
Naast de behandelde dossiers voor 2014 zelf
werden, zeker in de eerste maanden, nog tal
van dossiers van 2013 afgewerkt. Meer bepaald
werden er 102 dossiers van 2013 afgewerkt, 40
gingen naar het college van burgemeester en
schepenen en 9 dossier werden stopgezet door
de bouwheer of de architect of onvolledig/onontvankelijk verklaard.
Dossierbehandeling 2014
Van het totaal aantal ingeschreven dossiers (664)
in 2014 werden er 484 dossiers afgehandeld binnen de opgelegde termijn. In totaal 91 dossiers
werden respectievelijk stopgezet door de architect of de bouwheer (57) of werden onvolledig en
onontvankelijk verklaard (34).

Algemeen overzicht dossierbehandeling 2013-2014
stedenbouwkundige
vergunningen
V - verbouwingen

1

CBS

nog openstaand

OOV

STOP

totaal
behandeld
in 2014

143

37

41

12

15

N/V - nieuw/verbouwingen

0

2

0

0

0

2

N - nieuwbouw

3

11

1

0

0

15

A127 - bijzondere procedure

248

0

1

0

0

2

3

B - bestemmingswijziging

15

9

4

10

3

41

G - gevel

48

6

6

4

7

71

R - restauratie

17

1

0

0

1

19

S - schrijnwerk

137

2

13

2

8

162

D - daken

23

1

0

0

1

25

RG - regularisatie dossiers

15

10

1

1

1

28

T - terrassen

3

4

2

0

1

10

P - publiciteit

38

4

4

0

9

55

1

4

2

0

0

7

13

2

2

2

4

23

SK - studentenkamers

3

7

1

2

1

14

VK

0

1

1

0

0

2

Z - zonnepanelen

10

2

2

0

1

15

A - andere

45

8

9

2

11

75

515

112

89

35

65

815

W - wegen
BB - Bed and Breakfast

totaal
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Van de 815 aanvragen behandeld in 2014 (waaronder afhandeling van dossiers uit 2013) heeft een
groot aantal, 248 dossiers of 30 % betrekking op
algemene verbouwingswerken. Slechts 15 dossiers hadden met nieuwbouw te maken. Daarnaast
werden 41 aanvragen ingediend die bestemmingswijziging zonder verbouwingen tot doel hadden.
Gevelrestauraties en restauraties in het algemeen vormden het onderwerp in respectievelijk
71 en 19 dossiers. Een groot aantal dossiers had
betrekking op schrijnwerk (162) en dakwerken
(25). In 2014 werden 23 dossiers voor verbouwing tot B&B en 14 aanvragen voor verbouwing
tot studentenhuisvesting behandeld.
In verband met publiciteit en terrassen werden
respectievelijk 55 en 10 dossiers ingediend.
Tenslotte waren er nog 75 dossiers “andere” (of
kleinere werken, zoals plaatsen garagepoort,
slopen schoorsteen, …)
Opmerkelijk is ook het aantal regularisatiedossiers van werken uitgevoerd in strijd met de vigerende lokale en/of regionale regelgevingen, nl. 28.

Groen licht voor stadinbreidingsproject op voormalige
site van drukkerij Die Keure.

Restauratieprojecten
De meeste restauratiewerken zijn, volgens de
Gemeentelijke Verordening op het Bouwen onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Alleen kleine ingrepen zonder grote impact op het uitzicht of zonder stabiliteitswerken
zijn bij restauratie vrijgesteld van vergunning.
O.a. werd de kiosk in het Koningin Astridpark
gerestaureerd, evenals de daken van de
H. Magdalenakerk.

Van de 815 behandelde dossiers werden
627 dossiers of 77 % volledig afgewerkt, 100 dossiers werden onvolledig/ontvankelijk verklaard
of stopgezet door de architect of bouwheer, dus
ongeveer 12 %. Op 1 januari 2015 waren nog
89 dossiers openstaand ofwel 10,9 %.
Belangrijke stedenbouwkundige vergunningen
afgeleverd in 2014
Nieuwbouwprojecten
In 2014 werden 7 nieuwbouwdossier behandeld,
waarvan nu nog één open staat.
Ruimte voor nieuwbouw is er in de binnenstad
zeer beperkt, gelet op het gevoerde beleid van
behoud van stadslandschappelijk en kunsthistorisch waardevol erfgoed. Nieuwbouw situeert
zich dan vooral binnen inbreidingsprojecten op
binnengronden of op verlaten industriële sites,
zoals het project Die Keure waarvoor in 2014
een verkavelingsvergunning werd afgeleverd en
3 stedenbouwkundige vergunningen.
Voor het woonzorgcentrum Jeruzalem in de
Stijn Streuvelsstraat werd een aanvraag tot totale vernieuwing ingediend met een belangrijke
nieuwbouw na sloop van het grootste deel van de
bestaande verouderde woonzorgcentrum.
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Het Astridpark herwint zijn oude glorie. Na de renovatie van
de fontein in 2009, was in 2014 de kiosk aan de beurt.

Bed & Breakfast-uitbatingen
In 2014 groeide het aantal kamers in Bed &
Breakfast-uitbatingen aan met 39 eenheden. In
2014 werden 11 dossiers ingediend en goedgekeurd, 4 aanvragen (goed voor 10 kamers) dateerden nog uit 2013. Samen is dit opnieuw een
niet onbelangrijke toename van 49 verblijfskamers voor toeristen.

Monumentenzorg en
Aanvragen voor studentenkamers
In 2014 werden 10 dossiers voor de realisatie
van studentenkamers en studentenhuisvesting
afgehandeld, waarvan vier die ingediend waren
in 2013. In totaal werden het afgelopen jaar 65
studentenkamers vergund. Een kleine stijging
in vergelijking met 2012 (51 vergunde studentenkamers). In de periode 2007-2014 werden in
totaal 670 studentenkamers vergund.
Aanvragen van de Stad Brugge voor inrichting
en uitrusting publieke ruimte
Het betreft de heraanleg van straten in Sentillenhof, Korte Vuldersstraat, Oranjeboomstraat,
Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kopstraat,
Eiermarkt, Lane, Sint-Maartensplein, Hoornstraat, Koningstraat, Korte Riddersstraat en
Sint-Maartenplein.
Stedenbouwkundige inlichtingen en adviezen
Naast de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen worden ook nog tal van dossiers en vragen behandeld waarvoor een deskundig advies
en verslag van de GSA noodzakelijk is. In 2014
werden in totaal 217 dossiers ingeschreven over
informatievragen, stedenbouwkundige attesten, adviezen over milieuvergunningen, vragen
om splitsing, enz. In 2013 betrof het slechts
118 dossiers. In 2014 werden ook nog 11 dossiers uit 2013 afgehandeld. In 2014 werden door
een medewerker van DMS 863 stedenbouwkundige uittreksels, door notarissen aangevraagd,
behandeld.
Handhaving, stedenbouwkundige
bouwmisdrijven en regularisaties
In 2014 werden wel 54 effectieve bouwmisdrijven
vastgesteld ten aanzien van de vigerende lokale
en regionale regelgevingen. Voor 22 dossiers
werd een herstelmaatregel bepaald of uitgelokt
bij het college. Een beperkt aantal overtreders
(6) stelden zich spontaan in regel. De bouwcontroleurs legden het voorbije jaar 2210 plaatsbezoeken af, waarvan:
- 1062 bouwcontroles en controle van stopzetting
- 380 plaatsbezoeken voor reclames en publiciteit
- 152 voor terrassen en gebruik OD
- 38 hygiënische attesten
- 86 voor leegstaande woningen en bedrijven
- 178 voor verbeteringspremie
- 118 voor controle woonkwaliteit
- 196 allerlei (controle aanplakkingen, ondersteuning OMD, ...)

erfgoedbeheer
BEHEER BOUWKUNDIG ERFGOED
De erfgoedconsulenten van de Dienst voor
Monumentenzorg en Erfgoedzaken zijn actief in
diverse domeinen. Enerzijds is er de begeleiding
en opvolging van restauratiedossiers, zowel van
beschermde monumenten in overheidsbezit als in
privébezit, en van de privérestauraties betoelaagd
in het kader van de stedelijke subsidie “Kunstige
Herstelling”. Anderzijds staat de dienst ook in voor
het formuleren van adviezen in het kader van de
dossierbehandeling stedenbouwkundige vergunningen. Een derde pijler is sinds jaar en dag de
publieksgerichte werking in functie van het informeren van het publiek over de geschiedenis en
rijkdom van onze stad en haar patrimonium.

MONUMENTENLIJST
In totaal telt de definitieve monumentenlijst voor
het Brugse grondgebied 596 beschermde monumenten (waarvan 518 in de binnenstad), 19
beschermde dorpsgezichten, 13 beschermde
stadsgezichten (waarvan 11 in de binnenstad), 8
beschermde landschappen (waarvan 3 in de binnenstad) en 2 beschermde archeologische sites.
Een aantal nieuwe panden werden op ontwerp
van lijst van voor bescherming vatbare monumenten geplaatst (voorlopige bescherming). Er
zijn geen nieuwe definitieve beschermingen het
afgelopen jaar.
Voorlopig beschermd als monument
• “Kasteelsite Forreist Doornstraat 213-215
• “Woning met fresco’s van Luc Peire”, Polderhoeklaan 31
• “Kasteel Zevecote”, Bossuytlaan 35.
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Hoeve Forreist,
Doornstraat 213, Brugge
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- Onze-Lieve-Vrouwekerk, interieurrestauratie
- Blinde-Ezelstraat, restauratie interieurs.

Voorlopig beschermd als stadsgezicht
• “Lange Rei en omgeving”
Deze bescherming omvat ook de gehele site
van de seminarie met inbegrip van de tuinen.
• “De Brugse Vesten”
Deze bescherming neemt de volledige gordel
van de historische vesten op.

WIJZIGING VASTGESTELDE INVENTARIS
BOUWKUNDIG ERFGOED
Brugge telt ongeveer 6.492 items opgenomen in
deze Inventaris Bouwkundig Erfgoed, waarvan
3.538 in de Brugse binnenstad. Op 28 november
2014 werd de Inventaris Bouwkundig Erfgoed
aangepast: 5 items werden bijgevoegd, 7 geschrapt en 3 gesloopt.

ADVIESVERLENING ERFGOEDPANDEN
DEELGEMEENTEN
In 2014 zijn 179 adviezen uitgebracht. De meeste
gingen naar Sector Noord (77), gevolgd door
Sector West (64) en Sector Oost (38). Ter vergelijking: in 2013 werden 205 adviezen uitgebracht.

SCHILDERVERGUNNINGEN
De erfgoedconsulenten verleenden ook in 2014
advies inzake het schilderen van gevels en
schrijnwerk in de Brugse binnenstad, wat resulteerde in 122 schildervergunningen.

De DME volgt de restauratie op van een aantal
religieuze gebouwen, beschermd als monument:
- Sint-Annakerk, de algemene interieurrestauratie werd in 2013 afgewerkt. In 2014 werd ook
het grootste schilderij van Brugge, ‘Het laatste Oordeel’ van Hendrik Herregoudts gerestaureerd.
- Westbouwruïne voormalige Sint-Leonarduskerk, Dudzele, voorbereiding restauratiedossier.
- Sint-Jakobskerk, vooronderzoek interieurrestauratie.
- Sint-Walburgakerk, voorbereiding restauratiedossier.
Restauratie- en onderhoudspremies beschermde monumenten in particulier bezit
In 2014 werd een bedrag van voorlopig 73.811,17
euro vastgelegd als stadsaandeel in restauratiepremies. Als tussenkomst van de Stad in de
restauratie van beschermde monumenten in
particulier bezit werd 78.493,25 euro uitbetaald.
Net zoals de voorgaande jaren bleef de belangrijkste werf in 2014 de restauratie van de vleugel
van de zgn. Sodaliteit van het voormalig jezuïetenklooster in opdracht van het Europacollege
(Boomgaardstraat). De totale kostprijs wordt geraamd op 5,6 miljoen euro. Het totale stadsaandeel bedraagt 644.807,34. In 2014 betaalde de
Stad Brugge een bijkomende premie. Na deze
realisatie zal de campus van het Europacollege
voltooid zijn.
Er werden 44 onderhoudspremies toegekend, voor een totaal subsidiebedrag van ca.
393.811,06 euro.

RESTAURATIES AAN BESCHERMDE
MONUMENTEN
Beschermde monumenten in stadseigendom
Bij de volgende restauraties van beschermde monumenten in stadsbezit, onder de bevoegdheid
van Patrimoniumbeheer, werd de dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken (DME) betrokken:
- het Brugse Vrije, restauratie Keizer Karelschouw en interieurs
- Dijver 17, Gruuthuusemuseum, totaalrestauratie
Blekersstraat 10 voor en na de restauratie
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KUNSTIGE HERSTELLINGEN AAN NIET
BESCHERMDE PANDEN
Al sinds 1877 bestaat in Brugge de mogelijkheid om ook voor restauratiewerken aan nietbeschermde, waardevolle panden premies te
verkrijgen. In 2014 ontving de dienst 48 (officiële) aanvragen voor een zogenaamde Kunstige
Herstelling (in 2013 waren dit er 50). Van deze
aanvragen gaat het in 31 gevallen om een pand
in de Brugse binnenstad. De invalswegen en
Christus-Koning zijn sterk vertegenwoordigd.
2 aanvragen gingen om een toelage voor het restaureren van een grafmonument. Daarnaast zijn
er 29 restauratieprojecten afgerond waarbij het
stadsbestuur een totaalbedrag van 379.012,36
euro voor uitbetaling goedkeurde. Dat is meer
dan in 2013 (332.777,17 euro), maar merkelijk
minder dan in 2012 (550.709,23 euro).

OPEN MONUMENTENDAGEN 2014
Het belangrijkste publieksmoment en communicatiemiddel voor de dienst Monumentenzorg
en Erfgoedzaken in Brugge is de jaarlijkse Open
Monumentendag. “Erfgoed, vroeger, nu en in de
toekomst” was het thema van de Open Monumentendag in 2014. In Brugge werden daartoe

Sint-Jansplein 12 voor en na de restauratie

niet minder dan 20 monumenten opengesteld.
Er waren vier themawandelingen, drie tentoonstellingen, twee demonstraties, een gezinsactiviteit en een lezing. Het evenement lokte 20.000
belangstellenden. Zoals gewoonlijk werd ook
voor deze OMD een brochure samengesteld.

Hoeve Ten Walle, Blankenbergse Dijk 75. De vervallen hoeve wordt stelselmatig gerestaureerd door de leerkrachten en
leerlingen restauratie-bouwtechnieken van het bouwkunstcentrum dat hier sinds 1999 is gevestigd.
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Woondienst
WOONBELEID
In 2014 werd de dienstverlening van de
Woondienst uitgebreid met de kotvergunning. Om dit bijkomend werk aan te kunnen, was het in december noodzakelijk om
verschuivingen door te voeren in het takenpakket van de medewerkers. Conform de
wens van het stadsbestuur schakelt ook de
Woondienst over van papieren naar digitale
dossiers. De voorbereiding hiervoor startte
in de tweede helft van 2014. De resultaten
van deze omwenteling zullen pas in 2015
merkbaar zijn.

KWALITEITSBEWAKING
De strenge aanpak van ongeschikte en onbewoonbare woningen werpt zijn vruchten af.
Eigenaars letten er steeds meer op dat verhuurde
woningen in orde zijn. Als er toch een probleem
is met de veiligheid of met de gezondheid in de
woning, dan treedt de Woondienst op. Meestal
gebeurt dat op aangeven van de huurder, maar
ook de wijkagent speelt hierin een rol. De meeste
eigenaars proberen om de problemen zo vlug
mogelijk te verhelpen. Daardoor kan de huurder
meestal in de woning blijven wonen.

LEEGSTAND
De leegstandscijfers in Brugge vallen mee. Toch
werden het afgelopen jaar meer dan 100 eigenaars aangeschreven om te informeren naar
een vermoeden van leegstand. De Woondienst
geeft de voorkeur aan een begeleidende aanpak.
Eerst helpen de medewerkers de eigenaars van
leegstaande panden op weg naar bijvoorbeeld
renovatiepremies om aan de leegstand een einde te maken zonder een officiële procedure te
moeten opstarten. Dank zij deze aanpak lopen
er zeer weinig beroepsprocedures tegen inventarisatie. Dit is een win-win situatie voor iedereen. De aanpak wordt meer en meer als voorbeeld gesteld in Vlaanderen.

PREMIES
Het reglement van de functionele verbeteringspremie voor woningen is verouderd en zorgt
steeds meer voor problemen. Op vraag van de
Ombudsman en van het college van burgemeester en schepenen werd er hard gewerkt aan een
nieuw reglement voor de woonpremie, die hopelijk in voege zal treden in een van de volgende
jaren. Het budget van de functionele verbeteringspremie (1.200.000 euro) was net toereikend
voor de ingediende aanvragen. De premie is dus
een groot succes.
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In 2014 zijn de grootste inspanningen gegaan
naar wonen voor ouderen. Na de opmaak van
het masterplan woonzorgzones in 2013, moest
ervoor gezorgd worden dat meer dan 200 woonzorgbedden effectief gerealiseerd zullen worden. Dit is na veel moeite gelukt. Voor ieder
woonzorgbed dat door het Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid aan Brugge werd toebedeeld, zijn er nu realisatieplannen.
Ook voor de sociale huisvesting werd hard gewerkt. Dankzij een protocol zijn de ontwikkelingsmogelijkheden nu duidelijk in de SintPietersmolenwijk en kan er verder gewerkt worden aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan om zowel sociale woningen, betaalbare woningen, assistentiewoningen en woonzorg te voorzien.
De Woondienst probeert steeds zijn horizon te
verruimen door met anderen samen te werken.
Dit gebeurt door deelname aan werkgroepen,
zoals bijvoorbeeld de werkgroep tegen discriminatie in de huisvesting, verschillende werkgroepen bij het kenniscentrum Vlaamse Steden en
bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en gemeenten. De Woondienst probeert hierdoor te
wegen op de Vlaamse besluitvorming.
De jarenlange inzet ter promotie van nieuwe
woonvormen werd in 2014 verdergezet. Projecten als Brugwonen voor mensen met een beperking werden besproken en op de agenda gezet.
Het lukte niet om in 2014 een cohousing-project
onder de doopvont te houden, maar in 2015 zal
dat zeker lukken.

Patrimoniumbeheer
Gebouwen
ENKELE REALISATIES
Vernieuwen van sanitair directiegebouw
musea, Dijver 12
Het sanitair was volledig verouderd en werkte
niet meer naar behoren. De ruimte was ook veel
te klein. Daarom was het noodzakelijk om de bestaande toiletten te verwijderen en een volledig
nieuw sanitair lokaal in te richten. Het nieuwe
sanitair lokaal werd ingericht in een voormalige
berging en keukentje. Er kwamen gescheiden
toiletten voor dames en heren en een nieuwe
kitchenette. De oude waterleidingen werden afgekoppeld en verwijderd. Er kwam ventilatie in
de sanitaire ruimtes en leidingen voor de latere
nieuwe verwarming.
Aanpassingswerkzaamheden in het
dierenasiel
In het kader van het plaatsen van een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater), scheiden
van regen- en afvalwater door TMVW, waren er
aanpassingen nodig aan de bestaande constructies en aan de riolering. De daken boven de gedeeltelijk open hondenrennen moesten volledig
overdekt worden om het regenwater te kunnen
opvangen. De trottoirs mogen niet langer afwateren in dezelfde afvoergeulen als die van de
hondenrennen. Hiervoor moesten bijkomende
aqaudrains geplaatst worden en moest er een
gedeelte van het bestaande trottoir herplaatst
worden, zodat het een andere helling kreeg.
Gelijktijdig moesten een aantal rioleringen vervangen worden.
Verfraaing centrale inkomhal SNT
In de centrale inkomhal staan drankautomaten
opgesteld, waardoor deze ruimte ook gebruikt
wordt als verpozingsplaats. Er waren echter
geen voorzieningen om de gebruikers er comfortabel te laten verpozen. De centrale inkom
was ook zeer onaantrekkelijk. De inkomhal werd
opgefrist en voorzien van vast meubilair.
Vernieuwen keuken Stedelijke Basisschool
Sint-Michiels
De bestaande keuken was dringend aan vernieuwing toe. Een aantal toestellen konden echter nog een tijd mee. Daarom is er gekozen om
de bruikbare toestellen te recupereren en enkel
diegene te vervangen die niet meer in goede
staat waren.

Nieuwe luifelconstructie in Sebrechtspark
Op vraag van scholen uit de omgeving om een
bijkomende beschutting boven de bestaande zitbanken te voorzien, werd een ontwerp gemaakt
met drie vaste metalen luifels, die mekaar gedeeltelijk overlappen, waardoor een grote overdekte ruimte ontstaat boven de zitbanken. De
luifels zijn gedeeltelijk lichtdoorlatend om geen
donkere zones te creëren en zo een speels effect
te krijgen door de geperforeerde metalen bekleding van de luifelconstructie. Het geheel is een
gesloten doos. De kolommen werden schuin opgesteld en er werden vinnen opgelast, zodat het
moeilijk wordt om de kolommen te beklimmen.
De waterafvoer van de dakconstructie gebeurt
via spuwers en wordt opgevangen in kokers in
cortenstaal die in de grond zijn ingewerkt.

Nieuwe luifelconstructie
in het Sebrechtspark

Opschikkingswerkzaamheden
conciërgewoning, Goezeputstraat 11
In perceel 1 werden de ramen vernieuwd. De ramen waren in slechte staat en hadden last van
houtrot. Bovendien waren ze nog voorzien van
enkel glas. Ze werden vervangen door nieuwe
houten ramen met dubbele thermische beglazing, die de isolatiewaarde van de woning heeft
verbeterd. Aan perceel 2 werden buitenschilderwerken uitgevoerd. De gevels waren verweerd
en vuil. De vernieuwde ramen van perceel 1
moesten ook de nodige beschermlagen krijgen.
De muren zijn herschilderd en de ramen voorzien van de nodige verflagen zodat het geheel
opnieuw fris oogt en beschermd is tegen de
weersinvloeden. De werken van perceel 1 werden uitgevoerd door bvba Tibo uit Torhout voor
een totale kostprijs van 18.532,78 euro. De werken van perceel 2 gebeurden door Decoratie Tilly
uit Brugge voor de totale prijs van 4.482,17 euro.
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Administratief Centrum Sint-Kruis,
Moerkerkse Steenweg 190
In de polyvalente zaal vertoonde de linoleum
scheuren en gaten. Ze werd uitgebroken en
vervangen door een nieuwe. De werken werden
uitgevoerd door Dekeyzer Geert uit Brugge voor
een totale kostprijs van 14.637,37 euro.
Verbetering akoestiek Vrijwilligerscentrale,
Kraanplein 6
In de grote en kleine vergaderzaal hadden de gebruikers last van een hoge nagalm. Er werden
absorberende, akoestische elementen geplaatst
om een zo groot mogelijk akoestisch rendement
te verkrijgen, waaronder akoestische panelen
en akoestische gordijnen. De werken voor de
akoestische panelen werden uitgevoerd door
DOX acoustics uit Antwerpen voor een totale
kostprijs van 12.075,80 euro. De werken voor
de akoestische gordijnen gebeurden door Arido
uit Izegem voor een totale kostprijs van 4.398,30
euro.
Vernieuwen van het buitenschrijnwerk
depotruimte Bruggemuseum, Mariastraat
Het houten schrijnwerk van 7 ramen was volledig rot en kon niet meer worden opgelapt.
Aangezien het om een beschermd gebouw gaat,
werd advies gevraagd aan Monumentenzorg.
De nieuwe ramen werden voorzien van een indekprofilering en van dubbele beglazing. De
profilering van de neus en het opperlicht werd
nauwgezet nagemaakt naar het voorbeeld van
de oorspronkelijke uitvoering. Er worden belangrijke museumstukken opgeslagen in deze
twee ruimten, zodat er beglazing werd geplaatst
die zowel thermisch als zonnewerend isoleert.
De kostprijs bedroeg 50.136,36 euro.
Vernieuwen van wegdek binnenplein
en van metalen raam van de trapzaal,
Residentiegebouw Europacollege,
Garenmarkt 15
Het geasfalteerde binnenplein vertoonde op
verscheidene plaatsen putten en verzakkingen,
door slijtage en verwering. Hierdoor ontstonden
grote plassen en gebeurde de afwatering van het
binnenplein niet meer optimaal. Dit kon leiden
tot onveilige situaties voor zowel voertuigen als
voetgangers. De bestaande verouderde rioleringsleidingen en putdeksels werden vernieuwd
en sommige niet gebruikte putten werden opgevuld. De fundering van de parking werd vernieuwd om verzakkingen te vermijden en om ervoor te zorgen dat de toplaag een lange tijd goed
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blijft. De Wegendienst zorgde voor de belijning.
De kostprijs van deze werkzaamheden bedroeg
42.715,93 euro, inclusief btw.
Het oude metalen raam met enkel glas van 8
meter hoog (10 m²) werd vervangen door een
nieuw. Het oorspronkelijke raam was al verscheidene malen hersteld en was op verscheidene plaatsen zodanig geroest dat het raam
begon te barsten door uitzetting van het metaal.
Het geheel werd vervangen door een aluminium
raam met nieuwe onderverdeling en twee draaikip ramen ter hoogte van de bordessen. Het
raam is thermisch onderbroken en bestaat uit
hoog rendementsveiligheidsbeglazing voor de
veiligheid van personeel, leerlingen en gasten
van het Europacollege. De kostprijs bedroeg
11.948,24 euro, inclusief btw.
Opschikkingswerkzaamheden school
Langerei 26
Het schilderwerk van de luifels op de speelplaats en van de overdekte doorgang was in
slechte staat. Na het herstellen van het betonrot werden alle luifels herschilderd. Het herstel
van het betonrot gebeurde door de firma A2Z
Renovatie uit Zedelgem voor 2208 euro, inclusief
btw. De schilderwerken kwamen op naam van
de firma Dekeyzer Geert bvba voor 9237 euro,
inclusief btw.
De directie van het muziekconservatorium zocht
een uitwijkmogelijkheid voor haar balletklas
naar de school in de Langerei. De bestaande
turnvloer in de turnzaal voldeed echter niet
aan de eisen van een dans- en balletvloer. Na
overleg met de betrokken scholen en na advies
van de schoolinspectie werd geopteerd voor
het plaatsen van een verende parketvloer. De
nieuwe turnvloer werd op de bestaande oude
linoleumvloer gelegd en is opgebouwd uit een
vochtscherm met daarop een latwerkcontructie,
voorzien van een verende mousselaag. Op deze
schokabsorberende constructie is een parketvloer gemonteerd. De werkzaamheden werden
uitgevoerd door firma Thierry Opsomer bvba uit
Brugge voor 31.072 euro, inclusief btw.
Opschikkingswerkzaamheden tuinklassen
Muziekconservatorium, Sint-Jakobsstraat
De klassen en hun inrichting dateren uit de jaren
1960. Een grondige opschik en sanering was dus
noodzakelijk.
De volgende werken werden uitgevoerd:
- volledige afbraak van het elektriciteitsnet

- verwijderen van alle oude akoestische platen
van de muren en plafonds
- plaatsen van nieuwe elektriciteitsleidingen,
armaturen schakelaars, stopcontacten, enz.
- plaatsen van nieuwe gipskartonplaten op latwerk aan de muren en plafonds
- inbouwen van de bestaande leidingen van de
centrale verwarming
- plaatsen van vloerbekleding
- schilderen van alle muren, plafonds, ramen
en deuren
- plaatsen van gordijnen voor alle ramen
- plaatsen van akoestische panelen in de
klassen.
De werkzaamheden werden uitgevoerd door firma FDK Schilderwerken bvba voor 54.752 euro,
inclusief btw.
Vervangen van oude en bijplaatsen van nieuwe
zonwering, kinderopvang ’t Ravotterke, Dries 2
Er ontstond extreme oververhitting in de prefabgebouwen. De bestaande uitval-zonweringen
waren versleten en konden niet meer worden
hersteld. Er werden nieuwe, elektrisch bediende
zonweringen geplaatst. Het secretariaat veranderde van locatie en in het nieuwe lokaal werden bijkomende, nieuwe zonweringen geplaatst
(type screen). De werken werden uitgevoerd
door Vervo bvba voor een totale kostprijs van
11.000 euro.
Buitenschilderwerken op diverse plaatsen
- ‘t Brugse Vrije, Burg 11a, uitgevoerd door
Willems en Co voor een totale kostprijs van
31.675,30 euro, inclusief btw.
- Luifel pleisterplaats, Bargeweg, uitgevoerd
door Van Eycken bvba voor een totale kostprijs
van 30.334,63 euro, inclusief btw.
- Roeiclub, Waggelwater 4, uitgevoerd door
Birger Lanckriet voor een totale kostprijs van
31.912,63 euro, inclusief btw.
- Bruggemuseum, Mariastraat 36, uitgevoerd
Van Hollebeke-Sanders voor een totale kostprijs van 29.968,61 euro, inclusief btw.
- Groendienst, Buiten de Smedenpoort, uitgevoerd door F.D.K. Schilderwerken voor een totale kostprijs van 27.983,73 euro, inclusief btw.

Projects voor een totale kostprijs van 12.968,36
euro, inclusief btw.
- Heilig Bloedkapel, Burg 14: vernieuwen van
duivenwering, uitgevoerd door Lang bvba voor
een totale kostprijs van 4.803,70 euro, inclusief btw.
- Bruggemuseum, Mariastraat 36: opfrissing
van verschillende lokalen, uitgevoerd door
Gunter Tilly voor een totale kostprijs van
23.566,06 euro, inclusief btw.

De Koninklijke Roeiclub aan
het Waggelwater vierde in 2014
zijn 145-jarig bestaan met een
nieuw likje verf op de
buitengevel.

Andere werkzaamheden
- Hoeve Hangerijn, Gemeneweideweg-Zuid:
plaatsen van akoestische panelen, uitgevoerd
door S.G.M. bvba voor een totale kostprijs van
37.914,14 euro, inclusief btw.
- Stadhuis, Burg 12: inrichten keuken kabinet
burgemeester, uitgevoerd door nv De Grande
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Wagenpark
AANKOOP VAN NIEUWE VOERTUIGEN
In de begroting voor de aankoop van nieuwe
voertuigen in 2014 werden 12 voertuigen ingeschreven, voor een totaal bedrag van zo’n
552.500 euro.
dienst

type voertuig

prioriteit

bedrag BU

Leefmilieu

veegmachine DHB229

vervanging

A

135.000

Leefmilieu

dienstwagen JAV969

vervanging

A

20.000

Leefmilieu

dienstwagen PTZ660

vervanging

A

20.000

Leefmilieu

dienstwagen KRI902

vervanging

A

20.000

Leefmilieu

dienstwagen met open laadbak AZG514

vervanging

A

40.000

Gebouwendienst

dienstwagen 113U7

vervanging

A

40.000

Gebouwendienst

dienstwagen EBJ584

vervanging

A

22.500

Gebouwendienst

dienstwagen EBJ594

vervanging

A

22.500

Gebouwendienst

dienstwagen EBJ568

vervanging

A

22.500

Lokale Economie

dienstwagen 4x4

bijkomend

A

20.000

Wagenpark- diverse
diensten

bandenkraan FTD763

vervanging

A

150.000

Wegendienst

dienstwagen DTS019

vervanging

A

totaal

40.000
552.500

Ondertussen blijft het Wagenpark inzetten op
de uitvoering van het strategisch plan om voor
iedere toepassing voertuigen aan te kopen met
de meest gunstige kenmerken naar uitstoot toe.
Momenteel zijn er al 18 aardgasvoertuigen in
gebruik en heeft de dienst al 2 jaar ervaring met
2 elektrische Renault Kangoo Z.E.’s (ingebruikname december 2012).

De 18 aardgasvoertuigen samen verbruikten ongeveer 10.000 kg aardgas. Dat is vergelijkbaar
met 10.000 liter benzine of ongeveer 4 % van
ons totaal verbruik. Voor de brandstoffen was
450.000 euro voorzien. Dit bleek ruim voldoende,
mede door de onverwachte sterke prijsdaling
van de laatste maanden.

BRANDSTOFVERBRUIK

Het spreekt voor zich dat ieder voertuig op gepaste tijd onderhoud en keuring nodig heeft.
Daarnaast kunnen er defecten optreden, waarvoor altijd een gepaste oplossing wordt gezocht.
De normale onderhoudsbeurten en technische
herstellingen worden door plaatselijke merkgarages uitgevoerd, voor ongevalschade, carrosseriewerk, banden, ... wordt steeds gezorgd voor
een voordelige oplossing. In 2014 was 400.000
euro voorzien voor onderhouds- en herstellingswerken.

In 2014 werd ongeveer 257.500 liter brandstof
verbruikt, ongeveer 215.000 liter witte diesel
(ca. 83,5 %) en ongeveer 23.000 liter benzine
(ca. 9 %). Het contract met Octa+ was van toepassing tot en met 31 augustus 2014. Vanaf
1 september 2014 begon de overeenkomst met
TMVW, waarbij Total de levering van tankkaarten en brandstoffen op zich nam. Meteen is ook
de beveiliging tegen fraude, zowel intern als
extern, op een hoger niveau gebracht. Sedert
1 september 2014 beschikt elk voertuig over een
Total-tankkaart (zonder pincode in het voertuig)
en elke bestuurder over een persoonlijke en een
geheime code (2 keer combinatie van 4 cijfers).
Er kan pas getankt worden na ingave van de
tankkaart, 2 keer een geldige code en de kilometerstand van het voertuig.
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ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

HOOFDSTUK 7

Groen, sport, jeugd

goed voor 118.000 euro. Op 20 september 2014
vond de officiële opening plaats.

GUIDO GEZELLEWARANDE

Groendienst1
SPEELPLEIN TEMPELHOF
Naar aanleiding van de uitbreiding van de sporthal
(bouwen van een judozaal) op een gedeelte van
het aanpalende speelplein, drong de herinrichting
van het plein zich op. De totale kostprijs bedroeg
all-in 34.000 euro voor de omgevingsaanleg (door
de firma Mahieu) en 40.000 euro voor de speeltoestellen (geleverd door de firma Krambamboul).
Voor deze bedragen werden de bestaande speeltoestellen verwijderd en vervangen door nieuwe
volgens een ander concept. De glooiingen en de
beplanting op het bestaande terrein bleven zo
goed als mogelijk behouden. Eén spelelement onder de vorm van een draak en bestaande uit een
klim-, klauter- en glijparcours vormt het centrale
element op het plein. De invulling van de draak
gebeurde aan de hand van een wedstrijd. De terreinaanleg zet het thema van de draak verder. Een
loopgracht uit zand, een loopbrug uit kasseien,
een haag als kasteelmuur en een omkadering
van oranje bloeiende vaste planten maakten deel
uit van de terreinaanleg. Op 21 mei 2014 werd het
speelplein Tempelhof officieel geopend.

BIEKORF, OPWAARDERING GROENE
BINNENRUIMTE
De Biekorf herademt. Na de renovatie van het
Cultuurcentrum en de verplaatsing van de hoofdinkom naar het binnenplein tussen de Biekorf en
het Cultuurcentrum, stond een heraanleg van het
verouderde binnenpleintje op het programma. Op
20 september 2014 werd de Biekorf officieel geopend. Aannemer Tuinen Descamps bracht een
nieuwe verharding aan rekening houdende met
functionele looplijnen van en naar het Cultuurcentrum, met de bestaande terrassen en met
het bestaande bomenbestand. De verharding bestaat uit Belgische blauwsteen. Het pleintje werd
verder ingericht met vier zitbanken en bodembedekkende vaste planten in de plantvakken. Aan
de noordzijde plantte hij schaduwminnende bodembedekkende heesters aan. De opdracht was
1
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Goed een maand na de opening van het Biekorfpleintje, meer bepaald op 24 oktober 2014, klonk
muziek in de Guido Gezellewarande ter gelegenheid van de officiële opening van het speelplein.
Bij de heraanleg opteerde de Groendienst ervoor
de openheid van het terrein, het natuurlijke groenkarakter en de zichtbaarheid van op de straat niet
alleen te behouden, maar zelfs nog te versterken.

Het nieuwe terras tegenaan de schuttersgilde
werd meer betrokken bij de ruimte. De bestaande kuilvorm was in de loop der jaren wat ingezakt. Om te voorkomen dat dit nog eens zou gebeuren, voorzag de Groendienst een boord van
30 cm rondom de kuil. Op die boord kan je een
gedicht van Guido Gezelle lezen.
4 fietskluizen werden herplaatst. Door het
groen tegenaan het hoofdpad wat te verbreden,
liggen de fietskluizen meer verscholen in het
groen. Het groene karakter van het park wordt
versterkt door vaste planten en bloemen langs
het pad.
We spreken hier niet van een klassiek speelterrein of speeltoestel. In de eerste plaats werd
een constructie voorzien met eiken balken die
als beelden in de ruimte staan. De balken staan
schuin, verspreid en zo opgesteld dat ze visueel een meerwaarde bieden aan het karakter
van de plek. De balken worden gebruikt om er
speelinfrastructuur aan te hangen bedoeld voor
kleine kinderen, die zo o.a. hun klim- en evenwichtsvaardigheden kunnen oefenen.
De firma Mahieu nv zorgde voor de omgevingsaanleg van het speelplein voor de som van

De bedragen voor de uitvoeringen van groenwerkzaamheden zijn telkens inclusief BTW en veiligheidscoördinatie.
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124.000 euro. Voor het leveren en plaatsen van
de speeltoestellen tekende de firma Krambamboul voor 33.000 euro.

BOOMVERJONGING
Ieder jaar wordt een dossier opgemaakt om een
boomverjonging door te voeren op Brugs grondgebied. Daarbij voorziet de Groendienst nieuwe
bomen in straten waar bomen gerooid dienden te
worden wegens ziekte, dreigende schade of andere ernstige redenen. De aanplant gebeurt vaak
ook naar aanleiding van de heraanleg van straten. In 2014 stonden een 20-tal straten en pleinen op de planning. De firma Mahieu nv voerde
de boomverjonging uit voor een totale kostprijs
van 330.000 euro.

INRICHTING DREEF KRUISABELE
De Groendienst liet na het rooien van de bomen in
de dreef Kruisabele nieuwe populieren aanplanten. Ondertussen nam ze de gelegenheid te baat
om natuurlijke speelelementen voor kinderen
te integreren om zo tegemoet te komen aan het
tekort aan speelruimte in de buurt. Ter hoogte
van de wijk voorzagen de ontwerpers een ruimte
voor speeltoestellen en in de dreef hier en daar
natuurlijke spelprikkels. De firma Grondwerken
Martens bvba stond in voor de heraanleg van de
dreef en deed de omgevingsaanleg voor 34.000
euro. De speeltoestellen komen van de firma
Krambamboul, die ze leverde en plaatste voor
35.000 euro. De officiële opening van de dreef is
voorzien voor het late voorjaar 2015.

OOSTENDSE STEENWEG, SINT-PIETERSPLAS - SINT-LUCAS, GROENE
FIETSGORDEL
Het inrichtingsplan Groene fietsgordel Brugge
is een onderdeel van het overkoepelende landinrichtingsproject Veldgebied Brugge. De Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) maakte het plan op. De
Plan Planbegeleidingsgroep Randstedelijk Gebied Brugge zorgde voor de begeleiding. Het doel
van het plan is de open ruimtegordel rond Brugge beter inrichten. Het accent ligt op de inrichting van een groene fietsgordel rond Brugge en
zes groene aanlooproutes vanuit de omliggende
centra Zedelgem, Oostkamp, Oedelem, Sijsele,
Damme en Zuienkerke.

wapende betonverharding van 1 m breedte met
een strook gewapend gazon in het midden. Het
aanknopingspunt met de Sint-Pietersplas werd
volledig verhard in beton. Het fietspad dat door
het domein van de Sint-Pietersplas loopt, werd
aangelegd in natuursteenslag en licht verhoogd
(20 cm). Een uitstulping van het pad, eveneens in
natuursteenslag, fungeert als rustplek. Er werden enkele zitbanken, een vuilnisbak en een fietsenstalling geplaatst. De toegang aan de zijde
van de Sint-Pietersmolenstraat werd verhard in
gewapend beton en omkaderd door een nieuwe
meidoornhaag. Naast de toegang werd een stuk
gewapend gazon aangelegd, zodat de grachten
bereikbaar blijven voor een kraan. Mahieu nv
voerde de werkzaamheden uit voor 73.000 euro.
Sint-Lucas
Ter hoogte van de Twee Speyen en aan de Abdijenroute nabij het AZ Sint-Lucas werd een rustpunt
ingericht. Bij het ziekenhuis is ook een therapieruimte en een wandelpad aangelegd. Een nieuwe
fietsverbinding tussen de Sint-Lucaslaan en de
Abdijenroute zorgt er voor een vlotte en veilige
fiets- en wandelverbinding. De totale kostprijs
van de verbinding bedroeg 239.249,99 euro. De
Stad Brugge droeg ruim 40.000 euro bij. De rest
kwam op de passiva van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Provincie West-Vlaanderen,
AZ Sint-Lucas en de Europese Unie via het EFRO
programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos
stelde de gronden ter beschikking.

OPSTART VOLKSTUINEN DE GARVE
Op 22 september 2014 stelde de Groendienst in
samenwerking met het OCMW en de vzw Tuinhier
de inrichting van een volkstuin op de terreinen
van De Garve en De Bilk voor. Na deze buurtvergadering werd werk gemaakt van het ontwerp en
het aanbestedingsdossier.

Oostendse Steenweg – Sint-Pietersplas
Als aansluiting op de rotonde langs de
Oostendse Steenweg werd het eerste gedeelte
van de fietsroute tot aan de Sint-Pietersplas
aangelegd in een ontdubbeld betonpad. Het
pad is 3 m breed en bestaat uit 2 stroken geJaarverslag 2014
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De integratie van volkstuinen wordt aangegrepen om ook de volledige site van De Bilk her op
te schikken. Een masterplan werd opgemaakt
om alle functies ruimtelijk in te passen en de
volkstuinen te verweven met de omgeving. Het
volkstuinproject wordt zo in de site ingeschoven
dat het de verbinding maakt tussen het tuingedeelte van het dienstencentrum De Garve en het
sport- en speelterrein De Bilk.
De hoofdstructuur van het ontwerp telt een 27tal individuele percelen die rondom een centraal
gemeenschappelijk deel worden ingericht. Het
gemeenschappelijke gedeelte van het project
bestaat uit een serre met langs beide zijden
een gezamenlijke tuin. Een kruidentuin met
een picknickplek zal dienst doen voor zowel de
gebruikers van de tuintjes als voor eventuele
geïnteresseerde buurtbewoners die even willen
verpozen in de tuin. Een centrale padenstructuur verbindt het fietspad via de tuintjes met een
tuinhuis en het dienstencentrum.
Het water van het tuinhuis en de serre wordt
opgevangen in een nieuw aan te leggen regenwaterput met een capaciteit van 5.000 liter. Een
gedeelte van het dak van het dienstencentrum
wordt tevens aangesloten op deze regenwaterput. Het water zal door middel van 3 handwaterpompen op verschillende centrale punten hergebruikt worden.
Om vandalisme en diefstal tegen te gaan wordt
de volkstuin afgesloten door een afsluiting uit
kastanjehout. Langs de zijde van het fietspad
zal het complex toegankelijk zijn via een poort.

Vanaf het dienstencentrum is de tuin toegankelijk via het gezamenlijke tuinhuis.
De bereikbaarheid van de volkstuin is vanuit
de wijk optimaal te voet of met de fiets. Om de
gebruikers te stimuleren om meer met de fiets
te komen worden 10 fietsenstallingen voorzien
langs het bestaande fietspad.

HERINRICHTING VAN HET SPEELPLEIN
HERMITAGE
De Stad liet het speelplein in de Hermitage in
Sint-Andries herinrichten met speeltoestellen
en een jongerenontmoetingsplaats. Op 6 juni
2014 vond de officiële opening plaats. Het ontwerp kwam tot stand na inspraak op 29 september 2011 en na terugkoppeling op 15 maart 2013
voor alle buurtbewoners, georganiseerd door de
stedelijke Jeugddienst.
Het terrein is avontuurlijk en natuurlijk ingericht
met heuvels, grachten en bomen. In het westen
zijn 3 zandvlakten voorzien. Ten westen van de
heuvels karakteriseren 2 grote cirkelvormen de
speelruimte. De meest zuidelijke cirkelvormige
ruimte is bestemd voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
De meest noordelijke cirkelvormige ruimte richt
zich tot kinderen van 0 tot 6 jaar. De zone met
speelheuvels is voor kinderen van 3 tot 16 jaar.
Op de taluds van de heuvels zijn bomen geplant.
Het grasoppervlak is opgedeeld in een zone voor
kort gemaaid gazon en een gedeelte voor extensief gemaaid gazon (op de heuvels). Op vraag van
de bewoners is er een petanquepleintje voorzien.
De speeltoestellen verwijzen naar het thema ‘insecten’. De jongerenontmoetingsplaats bestaat
uit een constructie met dak en cortenstaal, wat
goed bestand is tegen vandalisme. Bvba William
Vermeulen stond in voor de omgevingsaanleg
voor 61.000 euro. De speeltoestellen werden geleverd en geplaatst door de firma Krambamboul
voor 63.000 euro. De jongerenontmoetingsplaats
werd geleverd en geplaatst door de firma I.Z.R.werken BVBA voor 17.000 euro.

FORT ZEVENBERGEN
Nadat de mini-pitch verhuisde naar een andere
locatie, kon werk gemaakt worden van een herinrichting van het binnenplein van Fort Zevenbergen. Daarbij was er vooral aandacht voor meer
groen en meer speelmogelijkheden (veerwip,
trampoline, speelcombinatie, schommel, basketplaats met één korf (op specifieke aanvraag
buurt), trapwand, …), voldoende zitmogelijkhe-
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den en een fietsenstalling. Een taxushaag omzoomt het geheel. De zone bij de trapwand is gemaakt in kunstgras, de basketplaats in asfalt en
de speelzones in valdempende gekleurde rubber (op de bestaande asfalt). De firma Tuinen en
Parken Demuynck bvba voerde de werkzaamheden uit voor 60.000 euro.

DE PADDENSTOEL
Het buitenterrein van de buitenschoolse kinderopvang ‘De Paddenstoel’ werd heringericht omwille van ver gevorderde ouderdomstekenen en
speeltoestellen die niet meer voldeden aan de
huidige wettelijke veiligheidsnormen. De ontwerpers voorzagen verschillende speelheuvels, een
grote zandbak met, zoals de kinderbegeleiders
gevraagd hadden, geen speeltoestellen, tenzij
dan enkele zandtafels. Boven de zandbak komt
een schaduwzeil, dat eveneens dienst doet als
afdekzeil gedurende de winter of natte periodes.
In de keuze van speeltoestellen is voor een
assortiment spelprikkels voor diverse leeftijden.
Het speelplein werd heraangelegd door de firma
Tuinen & Parken Demuynck. De speeltoestellen werden in onderaanneming geleverd en geplaatst door de firma Eibe. De totale kostprijs
bedraagt 75.000 euro.

KOUDE KEUKEN – AANLEGGEN
MULTISPORTTERREIN
Op 13 juni 2014 werd het multisportterrein officieel geopend. Na de aanleg van een eerste fase
in het multisportterrein op de domeinen van de
Koude Keuken pakte de Groendienst ook de 2de en
laatste fase aan. Na de aanleg van een mini-pitch
(juni-september 2012), was nu de aanleg van een
multifunctioneel trapveldje aan de orde. Daarbij
werd alles ingekleed met beplanting en taluds tussen de diverse velden. Het multisportterrein werd
aangelegd door de firma Vandeputte Silvère bvba.
De totale kostprijs bedraagt 69.000 euro.

KINDERBOERDERIJ
Op 20 juni 2014 werd het speelplein in de kinderboerderij officieel geopend. Er werden drie
‘speelzones’ voorzien. De ene speelzone is voorzien met een speelcombinatietoestel voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Centraal is een waterspeelzone voor alle leeftijdsgroepen gecreëerd. Aan
het bestaande terras van de cafetaria werd een
zandspeelzone voor kinderen jonger dan zes jaar
voorzien. De zeshoekige schommel en de draaimolen bleven behouden. Vijf houten veerwipjes
en de houten speeldieren werden herplaatst.

De waterspeelzone werd volledig gerealiseerd
met mozaïekkasseien waarbij gebruik wordt gemaakt van sluizen en een waterrad als speels
waterelement. De toevoer van water gebeurt in
een gesloten circuit en wordt door de kinderen
opgepompt door middel van een handpomp. In
de waterspeelzone werden tevens enkele rolkeien geplaatst die als zit- of speelelement kunnen
dienen. Tussen de zandspeelzone en de waterspeelplaats werd een verharde heuvel voorzien.
Deze dient enerzijds als fysieke afscheiding tussen de twee zones en anderzijds als zitelement.
Bijkomend wordt één hoogstammige en één
meerstammige boom aangeplant in de buurt van
de zandspeelzone. De firma Tuinen en Parken
Demuynck voerde de klus uit voor 50.000 euro.

TUINEN VAN HOLLEBEKE
In 2014 werden de gronden van de voormalige plantenkwekerij grenzend aan de Generaal
Lemanlaan ingezaaid. Het publieke domein maakt
de verbinding met de Blekerijstraat en de toekomstig te ontwikkelen site ‘oude stelplaats De Lijn’.
Alle bomen en struiken van de voormalige kwekerij, waaronder waardevolle en unieke soorten,
blijven behouden. Een grondige heraanleg wordt
in de loop van de komende jaren gepland.

NATUUR & LANDSCHAPSBEHEER
In 2014 werden 23 subsidies toegekend voor beheer van ‘Kleine Landschapselementen’, voor een
totaalbedrag van 5.062 euro. Slechts 1 % van het
betoelagingsbedrag ging naar nieuwe aanplant
(20 knotwilgen). 99 % van het betoelagingsbedrag
ging naar onderhoud van bestaande KLE’s (925 lm
haag en houtkant, en knotten van 455 wilgen).
In de domeinen Beisbroek en Tudor werd ruim
0,7 ha terrein afgegraven voor uitbreiding van de
waardevolle heidevegetaties, ondermeer in een
ruim 500 m lange strook langs de E40. In Foreest
werd een amfibieënpoel aangelegd.
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Het stedelijk natuurgebied Gemene Weidebeek in
Assebroek werd nog wat verder uitgebreid en reikt
nu tot tegen de Vooruitgangstraat en de Lindenlaan. Bij de paddenoverzetacties ter hoogte van
Tillegem en Beisbroek werden resp. 1279 en 289
amfibieën overgezet. Voor de goede zorg voor nesten van zwaluwen werd 3275 euro subsidie toegekend voor in totaal 298 nesten.

NATUUREDUCATIE
De kinderboerderij kreeg 365 schoolklassen over
de vloer met 6345 leerlingen. Er waren 28 begeleide vakantieactiviteiten met 417 deelnemers. De
educatieve pakketten werden 41 maal uitgeleend
voor gebruik door 848 kinderen.
Het Natuurcentrum Beisbroek telde 10161 vrije
bezoekers. Er waren 119 begeleide groeps- of
klasactiviteiten met 1869 deelnemers. De educatieve pakketten werden 39 maal ontleend. I.s.m.
Natuurpunt werden 6 themacursussen rond natuur ingericht met in totaal 111 deelnemers. Het
natuurcentrum nam deel aan de dag van het Park,
de dag van de Natuur en de Open Monumentendag. Het aantal deelnemers was telkens gering
(resp. 24, 20 en 18).

HOEVE HANGERIJN
Voor de trajectwerking en de workshops waren er
298 boekingen, waaraan 2340 personen deelnamen. De meeste deelnemers waren mensen met
een beperking, die vanuit hun voorziening deelnamen aan hoeveactiviteiten. Het streven naar inclusie bleef een vooraanstaand aandachtspunt. Bijzondere projecten waren o.m. de aanleg van een
‘prikkelpad’ (i.s.m. buurtwerking het Schuurke)
en een project ‘Klaar voor Kunst’ (i.s.m. TIHF), zomerkaffees, oogstfeest, kerstmarkt, dolle dierendag, open tuinendag (i.s.m. VELT). De polyvalente
zaal ‘De Doening’ werd 314 maal geboekt voor uiteenlopende activiteiten (cursussen, personeelsen familiebijeenkomsten, vormingssessies, culturele bijeenkomsten).
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2014 was een pittig sportief jaar. De opmars
van de duursporten lopen, fietsen en triatlon zette zich voort. Naar aanleiding van de
98ste Ronde van Vlaanderen, die op de Brugse Markt vertrok, lanceerde de Stad een officiële Brugge-wieleroutfit. Tussen april en
december gingen meer dan 350 outfits over
de toonbank in het verkooppunt In&Uit op
’t Zand. De verschillende loopwedstrijden
in Brugge zagen hun deelnemersaantallen
wederom stijgen, waardoor maximumlimieten werden ingesteld. Op voetbalvlak waren
er geen Brugse uitschieters in 2014. Club en
Cercle beleefden beiden een doorsnee seizoen in eerste klasse. Toch vierden voetbalfans duchtig feest in 2014. Op ’t Zand werd
een WK-supportersdorp ingericht, waar de
matchen van de Rode Duivels op het WK in
Brazilië live werden uitgezonden. Tienduizenden Rode Duivelsfans schreeuwden de nationale elf tot in de kwartfinales. Zwemclubs
konden in de zomer van 2014 voor het eerst
intekenen op open watertrainingen in de Langerei. In juli, augustus en september kon er
op vaste tijdstippen worden getraind in een
afgebakende zone van 500 meter.

KROENKELEN
De 19de editie van fiets- en wandelhappening
Kroenkelen vertrok vanuit een ruime tent op
’t Zand. Door het mindere weer kwam het evenement traag op gang. In totaal namen 1.119
wandelaars en 2.442 fietsers deel.

SPORTKAMPEN
De stedelijke sportkampen lieten opnieuw meer
dan vijfhonderd kinderen tussen 3 en 16 jaar sporten en bewegen. Nieuw in het aanbod was een
sportkamp in Dudzele, waarmee werd ingespeeld
op het toenemend aantal jongeren in het noorden
van Brugge.

(JEUGD)SPORT ZEEBRUGGE
Om iets te doen aan het beperkte sportaanbod in
Zeebrugge, startte de stedelijke Sportdienst enkele initiatieven op. Voor kleuters lanceerde de
dienst in samenwerking met Fedes, een wekelijkse Bewegingsschool. Voor lagere schoolkinderen
pakte ze uit met een uur sport op vrijdagavond.
Naar volwassenen toe breidde de Stad het aanbod
Sportshoppen in Zeebrugge uit met een zeer gesmaakte les Bokwa.

ZESDE DAG VAN DE BRUGSE SPORTCLUB
De sportieve openluchtbeurs op ’t Zand beleefde
begin september haar zesde editie. Tientallen
Brugse clubs presenteerden hun werking. Gesmaakte demonstraties en initiatielessen zetten
het talrijk opgekomen publiek in beweging. Een
opmerkelijke blikvanger was de trampolinedemonstratie. Gymnasten van turnvereniging Rust
Roest zweefden ettelijke meters door de lucht op
’t Zand.

BRUGSE ZWEMBADDAGEN
De Brugse Zwembaddagen focusten in 2014 op
de onderwaterwereld. Het aanbod bestond uit een
zwemmarathon en initiatielessen met Brugse watersportverenigingen in het Jan Guilinizwembad.
In het oog springend waren de lessen onderwaterhockey. Zowel beginners als ervaren zwemmers proefden van een sessie hockey op de bodem van het bad.

PROEVEN VAN SURFEN, SCHAKEN, YOGA
EN MOUNTAINBIKE
Via start to-lessen maakten tientallen Bruggelingen kennis met een bepaalde sporttak. In het
aanbod zaten surfen en zeilen, schaken, yoga en
mountainbike.

PERSONEELSSPORTDAG
De sportdag voor stadspersoneel werd voor het
eerst op een vrijdag georganiseerd. Op 6 juni

scherpten 583 stadsmedewerkers de fysieke conditie en het groepsgevoel aan. Vanuit uitvalsbasis Tempelhof zwermden ze uit voor 25 sporten.
Nieuw daarbij waren Afrikaanse/Braziliaanse
dans, een wandelzoektocht, squash, vecht- en
verdedigingssport en bokwa.

Rode Duivels mania tijdens de
wedstrijden van de Belgische
nationale ploeg op het WK
in Brazilië.

STRANDLOOP ZEEBRUGGE
De Strandloop Zeebrugge bleef verder vernieuwend. De tijdsmeting verliep voor het eerst elektronisch. De opkomst was, door de voorspelde onweersbuien, beperkt tot driehonderd deelnemers,
verdeeld over de kids run, de vijf en tien kilometer.
Tijdens de wedstrijd zelf kregen de deelnemers
een pittige stortbui te verduren, wat de heroïek
voor de finishers alleen maar groter maakte.

SPORTSTRAND
Het Sportstrand Zeebrugge, dat in 2012 een geslaagde metamorfose onderging, geraakte in
2014 verder ingeburgerd. Verschillende scholen
en verenigingen vonden hun weg naar de strandsportterreinen. Ook strandgangers maken optimaal gebruik van de sportieve voorzieningen.

NIEUWE SPORTINFRASTRUCTUUR
Sporthal Tempelhof in Sint-Pieters kreeg een extra zaal. Aan de voorkant van het complex werd
een gevechtssportzaal aangebouwd. Zowel in
Lissewege en als op de Gulden Kamer in SintKruis werd een voetbalterrein van veldverlichting
voorzien. In Sint-Andries gingen de werkzaamheden van start voor de bouw van een nieuw Olympisch zwembad met recreatieve voorzieningen.
Het bad wordt, in een publiek-private samenwerking, gebouwd naast het bestaande oude bad. Op
het domein Koude Keuken in Sint-Andries werd
een beachvolleybalterrein aangelegd. In Lissewege trok de Stad nieuwe krachtballokalen op.

SENIORENSPORT

In de aanloop naar de start van de Ronde van Vlaanderen op
6 april lanceerde de Stad Brugge officiële eigen wieleroutfits.
Ziehier de winterversies.

Aan het stedelijk sportaanbod voor 50+’ers werd
Krolf toegevoegd. Deze nieuwe sport, een mix van
golf en croquet, kwam overgewaaid uit Denemarken. In Brugge werd, naast verschillende initiatielessen ook een heus West-Vlaams Krolfkampioenschap gespeeld.
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Openluchtinfrastructuur (1)

De Sportraad wierp zich in 2014 opnieuw op als
een trouwe partner van de Stad. Naast haar rol
als adviesorgaan ondersteunde en organiseerde
ze activiteiten zoals de Strandloop, de Ronde van
Brugge, verschillende Brugse kampioenschappen en de uitreiking van de Brugse Sportprijzen.
De Sportraad organiseerde ook bijscholingen voor
personen die nauw betrokken zijn bij de organisatie van een sportclub.

AANTAL GEBRUIKERS IN DE
SPORTACCOMMODATIES
gebruikers

aantal

scholen

21.086

kinderen -14 jaar

3.487

volwassenen

48.403

groepen

20.174

totaal

93.150

SPORTHALLEN

sporthal Koude Keuken
(3 polyvalente velden)

aantal
aantal uren
gebruikers gebruik/jaar

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

Koude Keuken
- 1 kunstgras voetbalveld
- 3 tennisvelden

30.125
2.322

1.205
774

*704
732

57.175

2.287

*704

Watertoren
(1 voetbalveld)

6.275

251

294

Rust Roest
(1 voetbalveld)

10.275

411

294

Gulden Kamer
(8 voetbalvelden)

62.750

2.510

2.352

Daverlopark
(2 voetbalvelden)

28.600

1.144

588

Tempelhof
(1 voetbalveld)

29.300

1.172

588

226.822

9.754

6.256

Olympiapark
(1 kunstgras voetbalveld)

totaal

(1) 	Deze 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:

118.430

8.326

sporthal Daverlo
(2 polyvalente velden)

58.532

3.216

sporthal KTA* (3 polyvalente
velden) - spiegelzaal

74.560
10.400

3.728

werkingstoelage sportverenigingen

Soort toelage

sporthal Sint-Lodewijkscollege*
(5 polyvalente velden)

72.600

3.630

impulssubsidie (verhogen kwaliteit van
de jeugdsportbegeleiders)

sporthal Tempelhof
(2 polyvalente velden)

68.710

4.979

werkingstoelage
ontspanningsverenigingen

gevechtssportzaal **

16.380

819

sporthal De Landdijk
(2 polyvalente velden)

35.024

2.095

sporthal Koolkerke
(1 turnzaal)

34.853

1.696

sportzalen Olympiapark
(1 turnzaal en 1 judozaal)

45.960

1.915

5.962

392

sportzaal Albert Plovier
(1 judozaal)

17.080

854

sportzaal De Polder
(1 polyvalente zaal)

24.586

1.612

583.077

33.262

sportzaal VTI*
(1 polyvalente zaal)

totaal

* VTI, KTA en Sint-Lodewijkscollege worden naschools verhuurd door
de Sportdienst.
** De opening van de nieuwe Gevechtssportzaal Tempelhof vond plaats
op 21 februari 2014.

90

SPORTCENTRA

Jaarverslag 2014

aantal

bedrag

197

120.000 euro

59

117.000 euro

30

2.000 euro

1

1.250 euro

nominatieve toelage

TROFEEËN EN HULDIGINGEN
De stedelijke Sportraad zal de volgende trofeeën toekennen:
• trofee van sportverdienste: Tim Maeyens
• jeugdtrofee: Alessandro Van de Sande
• sportvrouw van het jaar: Eline Vandersteen
• sportman van het jaar: Pieter Coolman
• sportploeg van het jaar: Squash Piramid
• kampioenenhulde: huldiging in de Magdalenazaal op 9 maart 2015.

Zeebadendienst
DAGEN BEWAKING
- 28/6 - 1/9/2014
- telkens van 10.30 tot 18.30 uur

PERSONEEL
- vaste kern: 4 redders
- 1/7 - 31/8: 12 bijkomende redders

VERZORGING IN DE HULPPOST
Het personeel van de hulppost verzorgde 394
personen.

TUSSENKOMST ZEEBADENDIENST
Er waren 7 tussenkomsten: 3 voor kitesurfers
in nood, 3 om kinderen in veiligheid te brengen
en 1 om een windsurfer bij te staan. Tijdens het
seizoen 2014 waren er geen verdrinkingen.

ZEEGESTELDHEID

Natuurlijk was er ook een ruim aanbod aan speelmogelijkheden voor kleuters en kinderen. Vooral
vakantiewerking Kwibus merkte een stijging van
deelnemers. Over alle vakanties heen speelden
meer dan 2000 kinderen mee. Zo’n werking brengt
heel wat organisatie met zich mee. 130 enthousiaste animatoren stonden klaar om samen met de
kinderen een nieuw speelavontuur te beleven.
Naast Kwibus waren ook de activiteiten van Grabbelpas een schot in de roos. Ongeveer 500 kinderen tussen 4 en 12 jaar werden uitgedaagd in één
van de vele creatieve en culturele workshops.
Meer dan 600 kinderen op Roefelland maakten
kennis met hun droomjob. De kinderen hadden
keuze uit meer dan 30 beroepen van acteur tot
winkelbediende. Nieuw waren de activiteiten met
voeding, zoals patissier en kok, slager en bakker.

- 63 dagen kalme zee, waarvan
21 dagen met voorbranding
- 16 dagen woelig zee
- 2 dagen storm

WEERGESTELDHEID
- 38 zonnige dagen
- 12 regendagen
- 32 bewolkte dagen

Jeugddienst
INLEIDING - DECRETALE
VERPLICHTINGEN
De Jeugddienst zet zich iedere dag in om kinderen en jongeren zich thuis te laten voelen in
de stad. Ze doet dit door op diverse thema’s in
te spelen.

SPEEL MEE MET DE JEUGDDIENST
In 2014 liet de Jeugddienst meer dan 3.000 kinderen spelen! Nieuw was het festival Relax na de
examens in juni en december. Relax zomer trok
meer dan 350 studenten tussen 13 en 16 jaar om
het begin van de zomer al feestend in te zetten. De
Jeugddienst werkte samen met de Sport-, Preventiedienst en buurtsport een speels aanbod uit
met diverse sporten, uitdagingen en een chillplek.
Verder namen ongeveer 150 jongeren deel aan de
zomeractiviteiten van SWAP. De avontuurlijke en
uitdagende activiteiten, zoals paintball, surf, kite
en bike, vielen erg in de smaak.

De Jeugddienst had in 2014 nog meer in petto.
Op de buitenspeeldag van 2 april toverden de
Jeugd- en Sportdienst het Minnewaterpark opnieuw om tot een heus speelparadijs. Er werd
een kleuterdorp ingericht met een gezellige koffiebar en voor het eerst konden kinderen het park
inglijden vanaf een deathride. Over heel de middag ademden meer dan 1.500 kinderen al spelend de gezonde buitenlucht in.
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IEDEREEN HEEFT RECHT OP VRIJE TIJD
EN SPEL
De Stad Brugge vindt het belangrijk dat iedereen
kan deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Ook in
2014 werden de Jeugd-AXI-bonnen gratis aangeboden aan alle Bruggelingen. Brugse kinderen
en jongeren tussen 3 en 12 jaar krijgen gratis 10
euro jeugd-AXI-bonnen om deel te nemen aan het
jeugdwerk (Kwibus, Grabbelpas, jeugdbewegingen,
jeugdkampen, …). Brugse kinderen en jongeren met
een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en/of de OCMW-participatiekaart krijgen 50
euro jeugd-AXI-bonnen in plaats van 10 euro.

SPEEL- EN FUIFRUIMTE IN BRUGGE
De Jeugddienst wil graag kinderen, jongeren en
volwassenen samen brengen en laten genieten van
de openbare ruimte. Betrachting is van Brugge een
kindvriendelijke en aantrekkelijke stad te maken.
Brugge telt meer dan 100 speelpleintjes en ieder
jaar worden er pleinen vernieuwd of komen er
nieuwe pleinen bij. In 2014 werden 7 vernieuwde
pleinen feestelijk geopend voor het publiek. In de
zomer opende het nieuwe speelplein aan Kinderboerderij De Zeven Torentjes waar je het eerste
Brugse waterspeeltuig kan vinden.

Inspraak met de bewoners in 2014
leidde tot volgend resultaat op het
speelplein Patria in Ver-Assebroek.

Om de speelruimte op maat van kinderen en jongeren aan te leggen, organiseren de Groen- en Jeugddienst jaarlijks heel wat inspraakmomenten. Dat zijn
momenten waarop alle buurtbewoners aangeven
hoe zij het toekomstige plein zien. In 2014 bereikte
de Jeugddienst meer dan 150 buurtbewoners op 11
inspraakmomenten in de diverse deelgemeentes.

SPEELSTRATEN
In 2014 engageerden zich bewoners van 48 straten
om in hun straat een speelstraat te organiseren. Op
dat moment wordt de straat verkeersvrij gemaakt
en kunnen kinderen zorgeloos buiten spelen. Dankzij de inzet van honderden gezinnen en buurtbewoners werd tijdelijk heel wat extra speelruimte gecreëerd en nieuwe vriendschappen gesmeed.

ORGANISEREN
Naast het zelf organiseren van activiteiten biedt de
Jeugddienst ook heel wat financiële ondersteuning
aan om Brugge te doen leven. Zo kunnen jongeren
bij de Jeugddienst terecht om hun eigen evenement te organiseren. In 2014 steunde de Jeugddienst 25 evenementen met centen, samen goed
voor 42.326,44 euro.
Ook de oproep van Jong Ding werd in 2014 opnieuw gelanceerd om projecten rond ontgroening
een hart onder de riem te steken. Zo werd onder
andere het kunstproject Hall Of Fame gesubsidieerd. Dit project gebruikte het oude politiegebouw
in de Hauwerstraat als platform voor lokale kunstenaars om hun ding te tonen.

HET BRUGSE JEUGDWERK LEEFT!
Brugge telt heel wat jeugdverenigingen, van het
traditionele jeugdwerk zoals de scouts, de CHIRO
en KSA tot jeugd(muziek)ateliers. Iedereen zet zijn
beste beentje voor om kinderen en jongeren een
leuke tijd te geven. De verenigingen kunnen hiervoor een beroep doen op financiële, logistieke en
infrastructurele steun van de Stad Brugge.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Financiële ondersteuning
werkingstoelagen aan jeugdverenigingen
(via reglement)
werkingstoelagen diverse
jeugdwerkinitiatieven
werkingstoelagen jeugd(muziek)ateliers,
jeugdgroepen voor amateuristische
kunstbeoefening, jeugdhuizen
werkingstoelage jeugdvakantiekampen
werkingstoelage verenigingen voor
vakantiespeelpleinwerking
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bedrag
126.215,53
72.150,00
57.000,00
129.000,00

werkingstoelagen aan jeugdverenigingen
(forfaitair of overeenkomst)

bedrag

forfaitaire werkingstoelage Jeugdraad

2.110,00

werkingstoelage jongerenprogrammatie
Cactus (overeenkomst)

5.000,00

werkingstoelage RCJC "Het Entrepot"
(overeenkomst)

175.000,00

werkingstoelage CAW 't Salon
(overeenkomst)

135.000,00

totaal

773.975,53

Het Entrepot
INFRASTRUCTURELE ONDERSTEUNING
Naast de werkingsmiddelen die een jeugdvereniging krijgt, is een jeugdlokaal ook een basisvoorwaarde om een goede werking uit te bouwen.
Jeugdverenigingen kunnen dan ook bij de Jeugddienst terecht voor financiële en infrastructurele
ondersteuning.
In 2014 kon KSJ Lissewege alvast feest vieren met
de verwezenlijking van een nieuw jeugdlokaal. De
Stad Brugge nam het volledige terrein en de gebouwen van de kerkfabriek over in erfpacht. Samen met architect Bart Rossey en hoofdaannemer Detrac kunnen de verenigingen nu genieten
van het Simkot, een gezellig en praktisch lokaal.
17 jeugdbewegingen vroegen in 2014 een verbouwsubsidie aan. In totaal werd een bedrag van
33.450 euro geïnvesteerd in de Brugse jeugdlokalen van onder andere de 11de en 22ste FOS en
Zeescouts Sint-Leo. Verder vroegen 14 groepen
een tussenkomst aan voor de huur van hun jeugdlokaal. In totaal bedroeg de subsidie 8.035 euro.

DE JEUGDRAAD!
De Jeugddienst staat in voor het algemeen
secretariaat van de jeugdraad. De jeugdraad is
hét jongerenadviesorgaan bij uitstek. Het is het
forum waar jongeren hun mening kwijt kunnen
over het gevoerde beleid en de impact ervan op
jongeren en het jeugdwerk.

Het Entrepot startte 2014 als kersvers verzelfstandigde vzw, zonder gedetacheerd personeel en met een duidelijke beheersovereenkomst met de Stad Brugge. Dit miste zijn
impact niet op de vzw. Enerzijds was er heel
wat verloop op personeelsvlak, anderzijds
werd de inhoudelijke werking bijgestuurd.
Het schip voer afgelopen jaar door woelige
wateren o.a. door het wegvallen van provinciale subsidies en het ontslag van coördinator
Lies Coppens, maar Het Entrepot stippelde
resoluut een nieuwe koers uit.

Het team werkte op verschillende brainstormmomenten hard om deze koers te vertalen naar
concrete acties en doelstellingen. De resultaten
hiervan werden in de tweede helft van 2014 geïmplementeerd in de werking.
Zo was er de oprichting van ‘Vrienden van Het
Entrepot’, de nieuwe vrijwilligerswerking van Het
Entrepot. De eerste activiteiten met deze groep
geëngageerde jongeren zijn achter de rug en
smaken naar meer. Belangrijk in dit proces was
het aanstellen van een vaste vrijwilligersverantwoordelijke eind 2014.
Weten waarheen je wil is één ding, dit duidelijk
kunnen maken aan je doelgroep en stakeholders
is een andere zaak. Ook hier heeft Het Entrepot
in 2014 werk van gemaakt. Zo was er een grondige doorlichting van de communicatie door het
gespecialiseerd bureau Panache. Eind 2014 werd
een stappenplan uitgewerkt om met dat communicatierapport verder aan de slag te gaan.
Naast het wegvallen van provinciale subsidies
kende in 2014 ook het Europees Interreg IVa
project Villa Crossmedia haar einde. Het werd in
schoonheid afgerond met het Are We Here? Festival, een audiovisueel festival in en rond Factor
Club. Met spectaculaire mappingprojecties, intieme videoinstallaties, workshops, concerten,
een party en audio- en videotours.
Een tweede zwaartepunt van de jaarwerking
was Vama Veche, het ontdekkingsfestival van
Het Entrepot in Het Astridpark. Voor het eerst
niet temidden, maar in het begin van de zomervakantie. Hoewel deze editie inhoudelijk zeer
sterk was, met jonge bands, een Pecha Kuchaavond, heel wat randanimatie en de ondertussen meer dan bekende en geliefde sferische
setting als sterkhouders, lag de opkomst lager

Jaarverslag 2014

93

dan tijdens de succeseditie van 2013. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren de nieuwe
datum, het mindere weer en de wedstrijden van
België op het WK voetbal.
In het najaar startte de eerste editie van Cut
The Crap, het residentieproject in het kader van
Gone West, en gesubsidieerd door de Provincie West-Vlaanderen. Twee maanden was Het
Entrepot de werkplaats en het speelterrein voor
jonge artiesten. Dit resulteerde in een mooi
toonmoment waar Villa Bota’s Video Crew de
dialoog met de kunstenaars aanging.

activiteiten en door externe huurders gaat er
ook op vooruit. De radio- en videowerking kregen er met de redactie een klein broertje bij. De
radiowerking was in 2014 prominent aanwezig
op tal van belangrijke Brugse evenementen,
zoals Kookeet, Iedereen Klassiek en Elements
Festival. Het was een blijvend aandachtspunt
om ervoor te zorgen dat het radio maken zelf
niet de dupe werd van deze bedrijvigheid. Met
een dertigtal shows per week werd er het afgelopen jaar heel wat uren radio gemaakt, en
dat voor het eerst ook in een tweede studio. De
Video Crew maakte in 2014 haar eerste ‘on demand’ video’s voor Brugse organisaties. Daarnaast was de crew ook druk in de weer met
performances op evenementen zoals het Lichtfestival, Cut The Crap en Are We Here? Kortom,
Het Entrepot kan niet ontevreden terugkijken op
2014.

Afgelopen jaar werden maar liefst zes TANKavonden gecureerd in Het Entrepot. Deze avonden zijn een vaste waarde geworden binnen de
Entrepot-programmatie. Het concept sluit dan
ook perfect aan bij de basisbeginselen van de
werking: jonge (lokale) artiesten kansen geven
en een podium bieden, op een laagdrempelige,
eigentijdse, en voor jongeren aantrekkelijke
manier. De stijgende interesse in deze avonden
bewijst dat deze aanpak loont.
Het gebruik van de verschillende Entrepotzalen
is er in 2014 licht op vooruitgegaan, hoewel Het
Entrepot door personeelsverloop het afgelopen
jaar drie verschillende verantwoordelijken verhuur kende. Dit kwam de praktische werking
niet ten goede, maar er werden - zeker naar
het eind van 2014 toe - noodzakelijke ingrepen
gedaan om veilig fuiven en het gebruik van de
Cultuurfabriek te optimaliseren voor de doelgroepen. De inrichting en uitrusting van de Cultuurfabriek werd in dat opzicht ook verder op
punt gesteld, met onder meer betere geluidsinstallaties, akoestische panelen en het wegnemen van heel wat glazen wanden.
Villa Bota Bar kreeg ter gelegenheid van het
vijfjarig bestaan een volledige make-over. De
lunchmomenten zijn nog steeds goed bezocht,
en het avondgebruik voor vergaderingen, eigen
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Hoe wild de zee ook was, de bestemming werd
bereikt. Vama Veche, Are We Here?, Pecha
Kucha, de TANK-avonden het waren producties die er stonden. Verder werden vele zaadjes
geplant die zich in de toekomst nog verder zullen ontwikkelen. Vrienden Van Het Entrepot, de
VillaBota redactie, aanpassingen van de huurvoorwaarden voor de Cultuurfabriek en Factor
Club, de communicatiedoorlichting, … Na 2014
kijkt Het Entrepot dus vol goede moed naar de
toekomst!
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Leefmilieu

Leefmilieu
Het takenpakket van de dienst Leefmilieu
verandert niet spectaculair van het ene jaar
op het andere. Toch vielen een aantal nieuwigheden te noteren, zoals de opmaak van
een eerste Gemeentelijk Klimaatplan en de
opening van het stedelijk Dierenloket. Nieuw
was ook de Green Reflex in 5 stadsgebouwen,
waaronder één school. Personeelsleden en
leerlingen probeerden in 1 jaar tijd hun CO2uitstoot zoveel mogelijk te beperken door
hun verbruik op het vlak van energie, water
en papier te drukken. Het totaal aantal bezoekers van de drie stedelijke containerparken
piekte tot het historische record van 208.967!

EEN HART VOOR KLIMAAT ÉN VOOR
DIEREN
Steden staan vandaag in de frontlijn tegen de
opwarming van de aarde. In 2014 ging de stad

Brugge de uitdaging aan om de opwarming
van de aarde een halt toe te roepen. De eerste
stap hierin was de opmaak van een Gemeentelijk Klimaatplan, op 25 maart goedgekeurd
in de gemeenteraad. Hierin staat de ambitie
om minstens 20 % CO2-reductie te realiseren
tegen 2020 en om van Brugge een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. Op 1 december
ondertekende de Stad het Burgermeestersconvenant. Daarin belooft het stadsbestuur om de
energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op haar grondgebied te
verhogen.
Op 4 oktober, werelddierendag, opende de Stad
het Dierenloket. Burgers kunnen er terecht
met vragen over dierenwelzijn. Via het stedelijk
Meldpunt kwamen 73 meldingen binnen over
dierenplagen, 80 andere bereikten de dienst
Leefmilieu via het Dierenloket. Burgers meldden het vaakst overlast van katten (60) en vogels
(11, onder andere meeuwen), maar ook muizenen rattenplagen (68). Er was ook vraag naar
informatie over het zwerfkattenbeleid. In 103
gevallen gaf het Dierenloket niet alleen mondelinge informatie, maar werkte het ook samen
met een andere dienst om tot een oplossing te
komen: de lokale Politie, de dienst Dierenwelzijn van het Vlaamse Gewest, het opvangcentrum van het Blauwe Kruis, …

VERGUNNINGEN EN ADVIEZEN
De dienst Leefmilieu staat in voor de behandeling van milieuvergunningsaanvragen en heeft
ook een adviserende rol in dossiers met milieu-,
veiligheids- en gezondheidsaspecten.

VLAREMvergunningen
milieueffectenrapporten

advies aan andere instanties
of stadsdiensten

beslissing door college

beroepen

27 adviezen klasse 1
4 adviezen klasse 2
1 informatievergadering

44 vergunningen
160 aktenames

2 beroepen klasse 2
2 beroepen klasse 1

7 adviezen

ioniserende stralen

1 advies

bouwvergunningen

579 adviezen

bodemsaneringsprojecten
overdracht bij verkoop gebouwen/gronden

7 adviezen
2.624 adviezen

vrijstelling heffing lozen afvalwater

5 attesten

kansspelen

8 attesten

afwijking geluidsnormen
openbare manifestaties
hygiëneattesten
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49 afwijkingen
485 adviezen
63 attesten

HANDHAVING
Via het stedelijk Meldpunt bereikten 98 meldingen de dienst Leefmilieu. Het grootste deel
daarvan handelde over luchtverontreiniging en
geluidsoverlast. In het eerste domein was er
voornamelijk geur- en/of rookhinder door het
verbranden van behandeld hout, nat hout, door
afval of door een aantal chemische bedrijven
en de asfaltcentrale. Elektronisch versterkte
muziek was de belangrijkste bron van geluidshinder.
35%

water (16), oppervlaktewater (355), zwembaden
(68) en afvalwater (20). De luchtkwaliteitsmetingen gebeurden onder andere omwille van
stofuitval van probleembedrijven, fijnstofmetingen in zones met intensief verkeer en rond het
industriegebied Pathoekeweg en de haven van
Zeebrugge (Walstroomproject). In de beide laatste gevallen werden overschrijdingen vastgesteld
die verder onderzoek noodzakelijk maakten. Met
behulp van een meetfiets werden fijnstof- en ultrafijnstofmetingen uitgevoerd op 12 fietsroutes
vanuit de randgemeenten naar het centrum.
Als gevolg van klachten voerde het stadslabo
ook metingen uit van elektromagnetische velden afkomstig van hoogspanningsleidingen
(4) en van stralingen van zendantennes (5). Op
één plaats was de stralingsnorm voor zendantennes overschreden. Verder werden er 76 geluidsmetingen uitgevoerd zowel naar aanleiding
van klachten als in functie van de keuring van
sonometers of als controle in het kader van de
geldende wetgeving.

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Plastic afval hergebruikt
als luchter.

Water

Varia

Lucht

Licht

Geluid

Fauna en flora

Bodem

De Stad is ook belast met de toepassing van het
milieuhandhavingsdecreet. In 2014 controleerde de dienst Leefmilieu 101 vervallen vergunningen, 43 ‘bijzondere voorwaarden’ en 83 koppelingen bouwvergunning-milieuvergunning.
In het kader van VLAREM werden 7 processenverbaal opgemaakt voor inbreuken bij bedrijven.
5 keer werd een PV opgemaakt wegens een
overtreding van de muzieknormen in cafés en
1 keer voor de muzieknormen of de bijzondere
voorwaarden bij evenementen. De gemachtigde
ambtenaren schreven GAS-boetes uit (gemeentelijke administratieve sanctie) voor volgende
overtredingen: sluikstort/zwerfvuil (139), wildplassen (154), voederen dieren (8), hondenpoep
(10), sluikverbranding (3) en ophaling afvalstoffen door onbevoegden (2).

STADSLABO
Het stadslabo is officieel erkend om analyses te
doen van geluid, water en lucht. De laboranten
voerden 5.677 analyses uit in het kader van de
opvolging van de plaatselijke water- en luchtkwaliteit. Wat waterkwaliteit betreft waren dat
controles van leidingwater, regenwater en put-

DUURZAAMHEID
Op 5 mei ging Green Reflex van start in 5 stadsgebouwen: administratief centrum ‘t Brugse
Vrije, site Daverlo, site Oostmeers/Mariastraat,
site Hoogstraat én de stedelijke basisschool
Sint-Michiels. 354 personeelsleden en 235 leerlingen werden uitgedaagd om in 1 jaar tijd zoveel
mogelijk CO2-reductie te realiseren. Samen met
het Green Reflexteam gingen ze op hun werk-
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Week van de smaak brengt het water in de mond.

plek aan de slag om energie-, water- en papierverbruik te doen dalen en dit via tips en tricks
zoals: zet de verwarming op en sluit ramen en
deuren, de laatste doet de lichten uit, zet computers niet onnodig in stand-by enzovoort.
Burgers konden via de campagne ‘Letsdoitinjebuurt’ ook in 2014 een stukje grond in hun buurt
claimen om er het zwerfvuil op te ruimen. De
dienst Leefmilieu stelde, samen met IVBO, hiervoor gratis materiaal ter beschikking en haalde
het zwerfvuil op. Zes Brugse klassen leerden alles over de ‘Plastic Soep’ tijdens de Vel-tegenVelcampagne en gingen met kunstenaars aan
de slag om plastiek afval te hergebruiken voor
lampen en juwelen. De Stad Brugge doofde de
monumentenverlichting tijdens Earth Hour (29
maart) en in de Nacht van de Duisternis (11 oktober).
De kringloopkrachten deden inspiratie op tijdens het Kringloopfestival en zetten tijdens de
Kringloopdag (7 juni) de kringloop van groente-,
fruit- en tuinresten in de kijker. De deelnemers
konden zowel in de kinderboerderij als in de
lokalen van Vormingplus kennismaken met:
vlechten van wilgenhout, Lets Brugge, de geefbib, permacultuur, de Swap kledijruilbeurs, het
project W2. Kinderen ontwierpen eigen bloem-
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potjes van papier, zaaiden radijsjes of konden
aanschuiven bij de kindergrime (thema kriebelbeestjes).
In Zeebrugge kwam er een heuse zandaffiche
om zwerfvuil tegen te gaan. Ook Radio 2 deed
mee aan dit OVAM-project en deelde zandemmertjes uit met als opschrift “Op het strand
hoort alleen zand!“. Twaalf scholen namen deel
aan de klimaatwedstrijd. Elke school ontving
400 euro. Vijf van hen werkten met het thema
water, twee rond energie, één rond afval en vier
rond natuur.
In het kader van de Week van de Smaak organiseerde de dienst Leefmilieu op 15 november
samen met Vormingplus een groot evenement
over duurzame voeding. Alle aspecten van
duurzaam eten kwamen aan bod: duurzame vis,
de zelfpluktuin, helpende handen voor de bijen,
oesterzwammen kweken, hoe nagenieten van
de oogst. Op de infomarkt stonden standjes met
uiteenlopende thema’s: LETSen, composteren,
kennismaking met de boeren uit het Zuiden,
donderdag veggiedag, insectenhapjes proeven.
Op een dag over voeding horen ook kookworkshops thuis zoals het Fair Trade wijnproeven en
koken met (on)kruid. En voor handige Harry’s
waren er de workshops ‘Van oud keuken-

materiaal kan je nog heel wat maken!’.
Flessen, dozen, doppen en krattenkistjes: in
een wip werden ze omgevormd tot portefeuilles,
handtassen, kandelaars, armbandjes, kruidenrekjes of etagères.

Van 1.302 kinderen werd nagegaan of het attest
voor polio-inenting binnen de gestelde periode
was ingediend. Na een schriftelijke aanmaning
bleven uiteindelijk nog 9 % gezinnen in gebreke.
Hun gegevens werden overgemaakt aan de gezondheidsinspecteur.

STADSREINIGING
Om het onderhoud van het openbaar domein op
niveau te houden verving de dienst Stadsreiniging oude voertuigen door nieuwe: 3 kleine bestelwagentjes voor het ledigen van de openbare
afvalmanden, 1 kleine veegmachine, 1 multiinzetbare bestelwagen voor het vervoer van personeel en voor de bedeling van vuilniszakken en
1 bestelwagen voor het plaatsen van parkeerverbodsborden.
De containerparken kenden een stijging van
het aantal bezoekers met 9,3 %, tot meer dan
200.000 bezoekers in totaal. Die waren als volgt
verdeeld: Sint-Pieters 80.436, Sint-Michiels
114.423 en Zeebrugge 14.108.

Tijdens de energieborrel konden de deelnemers
aan de Energiejacht hun energiekennis testen
en ging iedereen naar huis met een energiebesparend geschenk. Met deze actie werd in
West- Vlaanderen gemiddeld 10,33 % bespaard
of zo’n 200 euro per gezin. De CO2-uitstoot daalde met 556 ton. In Brugge schreven 85 gezinnen zich individueel in. 30 gezinnen kozen voor
de groepsinschrijving. ‘Doe de energieklik’ van
De Schakelaar realiseerde als groep de grootste besparing, nl. 40 %. Alle deelnemers ontvingen een droognet, dat ze kunnen gebruiken
om delicate kleding plat te laten drogen op bv.
de douchevloer.

GEZONDHEID
In 2014 werden er 12 nieuwe meldingen over onhygiënische toestanden in woningen ontvangen.
Bij elf dossiers kwam de openbare gezondheid
in het gedrang. In totaal werden er 37 plaatsbezoeken uitgevoerd en dit in samenwerking met
de lokale Politie, de dienst Brandpreventie van
de Brandweer, de Woondienst, de dienst Ruimtelijke Ordening, het OCMW of de sociale huisvestingsmaatschappij. 3 dossiers waren op het
einde van het jaar nog niet afgesloten.
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Politie, Mobiliteit, Preventie,
Vergunningen, Brandweer

Lokale Politie
POLITIEHUIS IS VASTE WAARDE
GEWORDEN
De moderne accommodatie bewijst zijn nut. De
publiek toegankelijke vergaderzalen worden optimaal gebruikt, niet enkel door de politie. Ook
stadsdiensten en derden organiseren er regelmatig vergaderingen, uiteenzettingen en opleidingen.
Het samenbrengen van diverse diensten onder
één dak verhoogt de informele contacten tussen
de medewerkers en verbetert de samenwerking
tussen de diensten. De communicatielijnen zijn
korter geworden.
Van zodra alle opmerkingen en kinderziektes zijn
weggewerkt, kan het Politiehuis definitief opgeleverd worden.

SCHAALVERGROTING VAN DE
GEDECONCENTREERDE WERKING
De term “district” staat of beter stond voor het
onderdeel van de politieorganisatie dat overeenkomt met een deelgemeente. “District” ligt nog bij
velen in de mond, maar zal geleidelijk verdwijnen
uit het politiejargon. Sinds begin 2014 spreekt de
politie over regio’s die telkens een bundeling zijn
van 2 voormalige districten. Regio Noord was
pionier en bundelt het grondgebied Zeebrugge,
Lissewege, Zwankendamme, Dudzele, Koolkerke
en Sint-Pieters. Regio West beslaat Sint-Michiels
en Sint-Andries, Regio Oost omvat Assebroek en
Sint-Kruis. Regio Centrum blijft de Brugse binnenstad met inbegrip van Kristus-Koning.

De vier deelgebieden zorgen nog steeds voor een
dienstverlening die niet afwijkt van voorheen. Toch
is de uitdaging aangegaan om met de beperkte
schaalvergroting de beschikbare politiecapaciteit
optimaal in te zetten en nog meer dan voorheen
de kaart te trekken van de gemeenschapsgerichte
politiezorg.

HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN
2014 luidde de start in van het vernieuwde Zonaal
Veiligheidsplan 2014–2017 dat in 2013 werd bekrachtigd door de burgemeester, de procureur des
Konings, de korpschef en de Dirco (d.i. de vertegenwoordiger van de federale politie in het gerechtelijk
arrondissement). Het integrale document is terug te
vinden op de website van de lokale politie.
De belangrijkste speerpunten zijn:
• het nieuwe organogram
• de geherdefinieerde basisfuncties
• een herformulering van de interne prioriteiten
• een uitbreiding van de prioriteiten op vlak van
veiligheid.
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HET NIEUWE ORGANOGRAM
De algemene leiding van het korps ligt bij de korpschef die bijgestaan wordt door 3 hoofdcommissarissen, elk verantwoordelijk voor een directie. Deze
directies kregen elk een andere naam: Directie
Operaties (DIROPS), Directie Regiowerking, Informatiebeheer en Verkeer (DIRRIV) en Directie Beheer
(DIRBEH).
De korpsorganisatie werd herschikt bij de gedeconcentreerde diensten. De voormalige districten zijn
gegroepeerd in regio’s (zie hierboven) en de aansturing van deze regio’s gebeurt door de directie
DIRRIV. De herstructurering biedt meer kansen om
de gedeconcentreerde diensten actief te betrekken
in de roll-out van de gemaakte beleidskeuzes.

DE GEHERDEFINIËERDE BASISFUNCTIES
In het zonaal veiligheidsplan is neergeschreven
hoe de 7 basisfuncties, of kerntaken van de politie (wijkwerking, onthaal, interventie, handhaving
openbare orde, gerechtelijk onderzoek, verkeer,
slachtofferbejegening) invulling krijgen. De wijkwerking bv. wordt niet uitsluitend bekeken als
territoriaal gegeven zoals het woordje ‘wijk’ doet
veronderstellen. Veiligheid en leefbaarheidsaspecten en de aanpak ervan variëren naargelang
maatschappelijke (doel)groepen. Inspelend op
de evolutie van Brugge als studentenstad is voor
de studenten een ‘studentenflik’ aangesteld. Een
wijkinspecteur van het Brugse centrum richt zich
dan weer zeer speciaal op de horeca en de uitgaansbuurt.
De basisfunctie ordehandhaving stuurt maximaal
aan op overleg met organisatoren waarbij kleinschalige evenementen door de regio behartigd
worden en grootschalige door de evenementencel
van de politie worden beheerd.

EEN HERFORMULERING VAN DE INTERNE
PRIORITEITEN
Regiowerking met nieuwe impulsen voor
gebiedsgebonden werking
De invulling van het vernieuwde organogram werd
extra in de verf gezet door de regiowerking als
prioriteit aan te stippen. De ontwikkeling van de
regio’s is niet enkel een fysiek gegeven, maar
vraagt ook vernieuwde communicatie, begeleidings- en beslissingsstructuren. In iedere regio
is één regiohoofd aangesteld en is er één hoofdkantoor met deelkantoren waar de bevolking
nog steeds terechtkan voor meldingen en informatie. Regelmatig zijn er overlegvergaderingen
met de directie die instaat voor de coördinatie van
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de regio’s. Hier wordt aangestuurd op een meer
autonome politiewerking in de regio, onder leiding
van het regiohoofd. De flow voor briefwisseling en
emailverkeer werd hervormd.
Communicatie, zowel intern als extern
Het oprichten van een communicatiecel en de
aanwerving van een communicatieadviseur blijft
niet onmiddellijk te realiseren. Diverse stappen
zijn gezet om de externe communicatie meer
doeltreffend te maken en korter op de bal te
spelen. Een facebookpagina en het gebruik van
twitter zijn ondertussen ingeburgerd.
Een heel bijzondere manier van communicatie
zijn de buurtinformatienetwerken of zgn. BIN’s.
Brugge startte eind 2013 een BIN-Z op (= Buurt
InformatieNetwerk voor Zelfstandigen), een samenwerking tussen politie en logiesverstrekkers van
Brugge (Hotels, B&B’s en aanbieders van gastenkamers). Het netwerk telt ondertussen 96 leden.
De verbetering van de interne communicatie heeft
in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, te maken
met een grondige vernieuwing van het intranet.
Ook andere tools, zoals de briefingtool, werden
ontwikkeld om regelmatiger en gerichter intern te
communiceren. Een groter intern draagvlak creëren en alle medewerkers in de politieorganisatie
informeren en sensibiliseren in verband met de
beleidskeuzes blijft een uitdaging.
Competentiebeheer en talentenbeheer
In 2014 werd verder gewerkt op de krijtlijnen van
2013:
• tijdens de volledige loopbaan, van rekrutering
tot exit, wordt gekeken naar competenties en
talenten.
• Bij de instroom worden de personen aangetrokken op grond van vooropgestelde competenties
die verder toegelicht worden door een jobambassadeur.
• Bij selectie wordt voor elke functie een competentiematrix opgemaakt om met meerdere
testen op meerdere momenten verschillende
competenties te meten.
• Tijdens de loopbaan blijft de evaluatiecyclus de
tool voor een houvast. Elke loopbaanontwikkeling dient hieraan gekoppeld te worden (opleidingen, ambities, ...).
• De interne mutaties werden in 2014 verder
geformaliseerd: er zijn interne vacatures met
bijhorende selectieprocedures (dossierstudie tot
selectiecommissie).
• In het licht van de vergrijzing wordt actief
gezocht naar high potentials die aangemoedigd

worden om te bevorderen van graad/niveau
tijdens de loopbaan.
• De nodige coaching wordt voorzien, zoals deelname aan infosessies en praktijkmomenten op
de werkvloer.
• Onthaal- en exitprogramma’s blijven een belangrijke focus voor de motivatie van de medewerkers en de terugkoppeling naar het globaal
HR-beleid.

fietsdiefstal en gauwdiefstal. Deze fenomenen
werden in het verleden al opgenomen in de
prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan.
Inbraak in woningen werd uitgebreid naar inbraak
in gebouwen. De voorbije jaren nam het aantal
feiten toe. Ondanks die toename wordt Brugge,
in vergelijking tot andere steden, nog redelijk
gespaard van woninginbraken. Verbeteringen in
de aanpak worden aangebracht door het intern
proces bij de politie vanaf de melding van een
feit tot en met de behandeling ervan door te lichten en zo knelpunten in de werking te detecteren.
Een verbeterde checklist voor de vaststellers van
inbraken is zo een voorbeeld. Woninginbraken
is al een prioriteit sinds 2002. De politionele en
preventieve aanpak concentreert zich op een
goede opname van de sporen, verhoogde toezichtsacties n.a.v. feiten, doorgedreven onderzoek en
samenwerking met het labo van de federale politie
en naburige politiezones, slachtofferbejegening en
het aanbieden van technopreventief advies, …

Uitbreiding prioriteiten op vlak van veiligheid
Een kick-off moment voor de diverse medewerkers van de werkgroepen, die zich elk over een
prioriteit buigen, benadrukte het belang van de
geïntegreerde en integrale aanpak van veiligheidsproblematieken. Als eerste stap in de aanpak
werden de actieplannen van de werkgroepen voorgelegd aan de zonale veiligheidsraad.
1. Drugproblematiek
Dit staat bovenaan de lijst van veiligheidsproblemen. Bedoeld wordt zowel drugbezit, -gebruik als
–handel. De werkgroep met vertegenwoordigers
uit politie, preventie, parket ontrafelde het drugprobleem en maakte een opdeling in deeldomeinen, zoals drugs bij evenementen, drugs in parken
en op pleinen, drugs bij het uitgaansleven, … Voor
elk deeldomein is een aangepaste aanpak voorgesteld en is maximaal ingespeeld op preventieve en
curatieve initiatieven. De cijfers tonen een toegenomen registratie van drugdelicten in 2014. Dit is het
gevolg van een verhoogd aantal toezichten.

Het aantal fietsdiefstallen op jaarbasis is sinds
2007 sterk verminderd, maar aan die dalende
trend lijkt nu een einde gekomen. De Stad Brugge
promoot het fietsgebruik en vraagt blijvende
aandacht om ook diefstallen zoveel mogelijk te
vermijden. Diefstalgevoelige locaties zoals het
station en de uitgaansbuurten worden voorzien
van degelijke fietsstallingen. Partners zijn de
Preventiedienst, de spoorwegpolitie, de NMBS,
Fietspunt, de dienst Mobiliteit, … maar vooral ook
de fietser zelf die met het graveren van de fiets en
goed sluitgedrag een diefstal kan voorkomen.

2. Eigendomsdelicten
Dit is de verzamelterm voor inbraken in gebouwen,

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)
drugs

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

in- en uitvoer, fabricatie en
handel

163

63

100

138

99

97

134

90

112

119

gebruik

55

60

76

77

61

14

11

18

14

8

bezit

189

157

201

219

232

300

257

313

336

382

andere vormen
totaal

4

11

13

4

17

22

58

53

35

71

411

291

390

438

409

433

460

474

489

580

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

392

390

352

256

329

361

326

443

477

465

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

woninginbraken

Barometer

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

fietsdiefstal

Barometer

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.163

1.481

1.524

1.459

1.382

1.406

1.184

1.067

983

982

Jaarverslag 2014

103

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

zakkenrollerij

Barometer

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

782

725

994

755

872

863

1.032

1.147

1.024

698

overlast. Escalatie van overlast is niet steeds voorspelbaar. Overdreven alcoholgebruik en druggebruik leidt nog te veel tot excessen. De drugproblematiek werd een afzonderlijke prioriteit.

De plaatsen waar gauwdieven actief zijn, zijn
gekend. In de winkelstraten of de wegen ernaartoe
gaan ze op zoek naar een achteloos slachtoffer. In
2007 was er een piek in het aantal gauwdiefstallen in Brugge. Diverse toezichten door politie en
gemeenschapswachten worden georganiseerd,
frequent met succes en aanhoudingen tot gevolg.
In 2014 werden de inspanningen onverminderd
verdergezet. De cijfers geven aan dat de gauwdiefstallen opvallend afgenomen zijn.

De tabel met de evolutie van de overlastfenomenen
hieronder toont dat de inspanningen renderen.
Parken en pleinen moeten aangename plaatsen
zijn om te vertoeven voor een uiteenlopend publiek.
Achterlaten van zwerfvuil, vandalisme aan stadsmeubilair en speeltoestellen, omgevingslawaai en
ongepast alcohol- en druggebruik zijn storende
elementen. Een actieplan bundelt de krachten van
enkele diensten: opbouwwerk, preventie, politie,
jeugddienst, leefmilieu en omgevingsbewoners, …
om op diverse fronten in te werken op de oorzaken
van overlast. De regio’s van de politie zijn uitstekend
geplaatst om hier met de wijkagenten een rol in te
spelen. Zij houden contact met de buurtbewoners,
signaleren wantoestanden en houden doelgericht
toezicht.

3. Overlast: in het uitgaansleven, in parken en
pleinen
Bij de prioriteit “overlast in het uitgaansleven”
wordt met een mix van maatregelen gezocht naar
ondersteuning voor een aangenaam klimaat in het
uitgaansleven. De aanpak bestaat uit extra politioneel toezicht, preventief overleg met de horeca via
de horecacoach en organisatoren van evenementen, camerabewaking, een strenge aanpak van geweldenaars door goede afspraken met het parket,
het voorzien van de nodige (plas)infrastructuur,
bestuurlijke maatregelen in geval van niet naleven
van afspraken, …

4. Verkeersveiligheid
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is al vele
jaren een prioriteit. De bevolking geeft ook aan dat
verkeer een belangrijk item is. Waar in het verleden
de aandacht vooral ging naar overdreven snelheid
en het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs,
zijn deze verkeersthema’s nu aangevuld met enkele
nieuwe verkeersprioriteiten.

Op politievlak gaat er veel capaciteit naar de wekelijkse inzet van overlastpatrouilles aangevuld met
spotters. De camerabewaking werd geëvalueerd
als een nuttig instrument om situaties op de voet
te volgen en politioneel gepast te reageren. Wegens
succes wordt gewerkt aan een uitbreiding van het
camerasysteem op bijkomende locaties.

In 2014 werden de bemande snelheidscamera’s 906
uren ingezet. Dat is opnieuw iets meer dan het vorige jaar. Tijdens die uren werden 269.348 voertuigen
gecontroleerd. Bij ongeveer 7,8 % van de bestuurders werd een snelheid gemeten die minstens 10
kilometer sneller is dan toegelaten, een positieve
tendens, want dit percentage is 1,2 % lager dan in

Een combitaks wordt toegepast bij relschoppers
of zwaar dronken personen die bestuurlijk worden
aangehouden en overgebracht worden. Het is een
noodzaak om de vinger aan de pols te houden
en blijvend te zoeken naar maatregelen die een
reactie zijn op nieuwe situaties of vormen van

ISLP
overlast bij nacht (tussen
19.00 en 7.00 uur): aantal
vaststellingen
vechtpartijen

104

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

267

299

303

332

326

273

309

281

257

241

wildplassen

140

100

107

85

100

71

131

131

63

112

opzettelijke beschadigingen

828

889

863

847

827

828

842

806

685

631

nachtlawaai

55

71

59

50

78

51

44

46

34

27

openbare dronkenschap

368

435

440

456

486

428

550

490

404

399

verdovende middelen

79

87

119

119

112

125

172

99

147

160
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2013. Met de onbemande camera’s, de zgn. flitspalen, werden 6.666.226 wagens gecontroleerd.
Bij deze controles reed 0,13 % bestuurders te snel.
De cijfers in de tabel hieronder geven aan dat ook
de preventieve waarschuwingsborden veel gebruikt
worden, duidelijk nog meer dan de voorgaande
jaren.

Nieuwe verkeersprioriteiten zijn gordeldracht en
het juiste gebruik van kinderzitjes, GSM gebruik
achter het stuur, onveilig parkeren (op fietspaden,
laad- en loszones, …), zwaar verkeer in de binnenstad en fietsverlichting. Voor elk van deze problematieken zijn werkgroepen in de weer en actieplannen opgesteld.

Om de verkeersonveiligheid door het rijden onder
invloed beheersbaar te houden en bestuurders
aan te sporen om niet onder invloed te rijden wil
het zonaal veiligheidsplan door het heroriënteren
van de controles de objectieve pakkans verhogen.
Zoals vorige jaren is weer intens meegewerkt aan
de BOB-campagnes. Over het hele jaar werden
6.563 ademtesten afgenomen. Telkens wordt iedere
bestuurder die bij een verkeersongeval betrokken
is, onderworpen aan een alcoholtest.

Afhankelijk van het soort problematiek wordt sensibiliserend en informerend (vb. bij gebruik van de
juiste kinderzitjes) of meer beteugelend opgetreden
(gordeldracht en GSM). Voor parkeren en zwaar
verkeer in de binnenstad gebeurt het politietoezicht
in maximale overeenstemming met het stedelijk
mobiliteitsbeleid.
Fietsverlichting wordt in een campagne gegoten
met een preventief onderdeel (septembernovember) in de (secundaire) scholen, een
repressief onderdeel met gerichte controles in de
daaropvolgende periode en aangepaste sanctionering o.a. met de organisatie van verkeersklassen
voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Het monitoren van het effect van het actieplan m.b.t.
het rijden onder invloed gebeurt aan de hand van de
evolutie van het aantal ongevallen waarbij alcohol in
het spel is. In 2005 was er bij 33 % van de ongevallen
alcohol in het spel. Dit percentage is geleidelijk aan
gedaald tot 9 % in 2012. In 2013 9,5 % en vorig jaar
7,6 %, de laagste waarde sinds de metingen in 2005.

Hieronder staan de inbreuken die op jaarbasis geregistreerd werden door de politie. De cijfers zeggen niet zoveel over een evolutie in het gedrag van
de bestuurders, maar wel over de activiteit van de
politie. Hoe meer toezicht er georganiseerd wordt,
hoe meer vaststellingen er gedaan worden. In de
werkgroepen wordt gezocht naar betere indicatoren om aan effectmeting te doen en meetplannen
te verfijnen. De cijfers over parkeren bevatten alle
parkeerinbreuken (vastgesteld door politie en niet
door private firma) en niet enkel de asociale parkeerovertredingen die in het kader van het zonaal
veiligheidsplan bedoeld worden.

In 2010 startten de eerste controles op druggebruik
in het verkeer met behulp van de speekseltest.
Sporadisch worden deze controles in de politiezone
toegepast en wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het politiepersoneel aan te leren hoe de
toch wel vrij ingewikkelde drugcontrole dient te gebeuren. In 2014 werden 566 bestuurders gecontroleerd op drugs in het verkeer. 125 mensen werden
onderworpen aan een testprocedure met checklist.
Van die bestuurders testte 9,2 % positief.

databank met metingen - politie Brugge
2005
aantal uren bemande camera

435

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

540

706

975

925

849

874

875

892

906

aantal uren onbemande camera 23.517

27.310

39.731

36.209

35.497

40.183

33.503

20.131

25.321

20.894

aantal uren
waarschuwingsborden

2.071

5.894

7.679

6.196

11.202

12.059

10.932

15.429

19.273

995

Politionele Criminaliteitsstatistieken (PCS)

aantal afgenomen ademtests

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.940

2.144

3.450

4.992

6.063

8.292

6.374

7.179

6.563

127

343

221

116

125

aantal afgenomen drugtests
(checklist)

ISLP
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

gordeldracht

1.030

656

526

368

361

329

367

567

gsm

1.721

998

1.135

1.145

1.748

1.230

1.289

1.336

fietsverlichting
parkeren

2014

730

527

486

373

499

476

444

548

10.775

9.587

11.835

13.413

13.871

14.340

13.988

13.110
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Mobiliteit
BEWONERSVIGNETTEN
De Mobiliteitscel leverde voor de bewoners van
Brugge 8.221 bewonersvignetten af, waarvan
5.499 blauwe vignetten voor “zone 1 Centrum”,
555 rode vignetten voor “zone 2 West-Brugge”
en 1.073 gele vignetten voor “zone 3 Binnenstad”. In “zone 4 AZ Sint-Lucas” reikte de dienst
46 witte vignetten uit. In de “zone 5 rand west”
waren het er 1.037 (groene vignetten). Voor “zone
6 Ketsbruggestraat” werden 11 paarse vignetten
uitgedeeld.
Ook nu weer konden de bewoners gebruik maken van het e-loket. De toepassing werd wegens
succes zelfs uitgebreid. In de periode tot 31
december 2014 werden in totaal 1.810 bewonersvignetten (waarvan 122 betalend) afgeleverd via
het e-loket: voor “zone 1 Centrum” 1.100 blauwe
bewonersvignetten (waarvan 101 betalend), voor
“zone 2 West-Brugge” 109 rode bewonersvignetten (waarvan 6 betalend), voor “zone 3 Binnenstad” 156 gele bewonersvignetten (waarvan 15
betalend), voor “zone 4 AZ Sint-Lucas” 23 witte
bewonersvignetten en voor “zone 5 rand west”
422 groene bewonersvignetten.

MOBILITEITSPLAN
In 2014 is begonnen met de opmaak van het
nieuwe mobiliteitsplan. Het mobiliteitsbeleid
voor het volledige grondgebied, inclusief alle
deelgemeenten, wordt grondig geëvalueerd.
Omdat de mening van de inwoners een belangrijk onderdeel is van deze evaluatie, zijn op
4 momenten inspraakvergaderingen georganiseerd. De eerste vergadering vond plaats op
27 november in het Sint-Lodewijkscollege in
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de Magdalenastraat voor de inwoners van SintMichiels en Sint-Andries. De bewoners van
Assebroek en Sint-Kruis konden hun aandachtspunten en suggesties overmaken op 3 december
in wijkcentrum Daverlo. Op 11 december was het
de beurt aan de inwoners van de binnenstad en
Kristus-Koning in het Sint-Leocollege. De laatste
inspraakvergadering greep plaats op 17 december in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge.
Op deze vergadering waren de inwoners van de
noordelijke deelgemeenten uitgenodigd. In totaal
zijn er ongeveer 1.000 inwoners naar deze vergaderingen gekomen en werden een drieduizendtal
suggesties overgemaakt. Inwoners die niet op
één van deze vier inspraakvergaderingen aanwezig konden zijn, konden hun aandachtspunten en
suggesties via de website, brief of e-mail overmaken. Ook langs deze wegen kreeg de Mobiliteitscel heel wat bruikbare informatie.

SCHOOLVERVOERPLANNEN
In 2014 maakte MPI De Kaproenen gebruik van
de mogelijkheid om een schoolvervoerplan op
te stellen. Door middel van de opgesomde knelpunten wordt onderzocht hoe de Stad door een
aantal infrastructurele oplossingen de schoolomgevingen veiliger kan maken. In totaal lieten
inmiddels 44 Brugse scholen een schoolvervoerplan opmaken.

BRUGGEBEREIKBAAR
De “Minder Hinder”-website www.Bruggebereikbaar.be bleef de belangrijkste bron van
informatie over wegwerkzaamheden en de
daaraan gekoppelde verkeershinder op Brugs
grondgebied. Van 1 januari 2014 tot en met 31
december 2014 telde de website 51.536 bezoekers, waarvan 37.084 unieke bezoekers. Het
totaal aantal paginaweergaves was 116.563.
Dit betekent dat iedere bezoeker gemiddeld
2,26 pagina’s bekeken heeft tijdens zijn/haar
bezoek aan de website. Ook alle evenementen met
impact op het verkeersverloop zijn uitgebreid
vermeld op de website onder het luik ‘evenementen’. Ten laatste één week voor het evenement staat alle informatie erop over de hinder
veroorzaakt door het evenement.

BRUGGE FIETSSTAD
In 2014 zijn opnieuw belangrijke stappen genomen in het kader van Brugge Fietsstad.
Er zijn enkele infrastructurele ingrepen gerealiseerd, zoals een fietspad in de Jacob van
Arteveldestraat en een fietspad tussen Zwankendamme en Lissewege. De gemeenteraad keurde ook het aanleggen van een fietspad in Ten
Briele goed. De werken zullen uitgevoerd worden in 2015. Er is ook werk gemaakt van een
nieuwe uniforme manier voor de inrichting van
fietsoversteken die liggen op gemeentewegen,
buiten kruispunten en niet grenzend aan een
zebrapad. Het Vlaams Gewest kiest daar voor
ietwat andere richtlijnen, vooral inspelend op
verkeersveiligheid. De Stad Brugge speelt in op
meer zichtbaarheid voor de fietser en wel als
volgt: door te werken met blokmarkeringen,
fietspictogrammen en pijlen in geval er in twee
rijrichtingen mag worden gefietst.

Ter voorbereiding van het nieuwe fietsplan dat
in 2015 gelanceerd wordt, werd de Grote Fietsbevraging gehouden, waarbij alle inwoners en
betrokkenen hun opmerkingen en suggesties
konden overmaken aan het stadsbestuur. Daarnaast is, in samenwerking van de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde, ook het Vlaams Fietscongres georganiseerd.

Preventiedienst
PREVENTIE EN INTEGRALE VEILIGHEID

Ook voor de fietsenstallingen is vooruitgang geboekt. Bij de belangrijkste bushaltes in de deelgemeenten zijn 80 duostaanders bijgeplaatst
voor 160 fietsen. Ook in de binnenstad en op
andere plaatsen in de deelgemeenten zijn het
aantal duostaanders verhoogd. Het afgelopen
jaar is geïnvesteerd in nieuwe mobiele fietsenstallingen die uitgeleend kunnen worden bij
evenementen. In totaal zijn 300 nieuwe Movilo’s
aangeschaft, wat het aantal op 900 brengt. Om
het fietsgebruik nog meer te stimuleren, zijn op
7 locaties fietspompen aangebracht.

2014 was het eerste werkingsjaar van het meerjarig Strategisch Veiligheids- en Preventieplan
2014-2017. Dit plan is opgebouwd rond 5 fenomenen (sociale overlast, inbraak, fietsdiefstal, gauwdiefstal, druggerelateerde criminaliteit/overlast)
en is nauw verweven met het Zonale Veiligheidsplan, dat de leidraad is voor werking van de lokale
politie Brugge. Integraal en geïntegreerd werken
is een belangrijk principe in het lokale veiligheidsen preventiebeleid: in 2014 werd dan ook bijzondere aandacht besteed aan het betrekken van
zoveel mogelijk partners bij de aanpak van deze
fenomenen.
In 2014 werd de Preventiedienst versterkt met een
aantal bijkomende uitdagingen: de Gemeentelijk
Administratieve Sancties (GAS) kwamen onder
vleugels van de Preventiedienst, evenals de Nooden Interventieplanning, die werd overgenomen
van de lokale politie. Hieronder vindt u de belangrijkste realisaties per project.

Bovendien subsidieerde het stadsbestuur, samen
met het Vlaamse Gewest, het gebruik van de Bluebikes die aan het station staan. Gebruikers konden
hierdoor deze fietsen gratis of voor één euro ontlenen.
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SOCIALE OVERLAST IN
UITGAANSBUURTEN: VAN +CAFE NAAR
PUB: POSITIEF UITGAAN BRUGGE

Het Relax Festival op
23 juni 2014 werd in het leven
geroepen om jongeren van
13 tot 16 jaar de kans te
bieden zich na de examens
voluit te ontspannen.

2014 was het jaar van de doorstart van het horecaproject onder de nieuwe noemer PUB – Positief
Uitgaan Brugge. Binnen dit nieuwe concept wordt
breder en inclusiever gewerkt dan voorheen. De
focus ligt op het uitgaansleven en alle actoren die
willen meedenken/meehelpen zijn welkom. In de
reeks ‘gids positief uitgaan’ werd een brochure
rond ‘illegale middelen in het uitgaansleven’ gepubliceerd, aansluitend op de opleiding in 2013.
Er kwam een nieuwe sessie van de populaire
interactieve vorming ‘omgaan met agressie’. Zowel in de zomer als in de winterperiode werd in
samenwerking met het BIVV en de lokale politie
gesensibiliseerd rond nuchter sturen. In aanloop
naar de steeds drukke zomer maakte de Preventiedienst met elke uitgaansbuurt afzonderlijk
concrete afspraken, voornamelijk in verband met
geluidsoverlast, het net en glasvrij houden van de
straat en het goed beheer van de openbare ruimte
in het algemeen. In het kader van geïntegreerd en
integraal werken rond veiligheid en overlast werd
een actieplan uitgaansoverlast opgesteld waarbij
zowel politie als diverse stadsdiensten en andere
partners werken rond problematische fenomenen
in het uitgaansleven. Wat het gevaar van gebroken glas op straat in de uitgaansbuurt betreft,
kwamen er concrete afspraken met de uitbaters
en werd hen ter ondersteuning een affiche aangeboden die klanten erop wijst om niet met een glas
het terras of de zaak waar ze iets consumeren te
verlaten. De horecacoach stond opnieuw in voor

bemiddeling en advies bij vragen en klachten over
het uitgaansleven. Diverse horeca-starters werden wegwijs gemaakt doorheen de administratieve molen en kregen ook preventieve tips mee.

SOCIALE OVERLAST OPENBAAR DOMEIN:
SAMEN WERKEN AAN EEN REIN
OPENBAAR DOMEIN
In 2014 was er aandacht voor de fenomenen graffiti, wildplakken, wildplassen, hondenpoep, zwerfvuil en een goed onderhouden stoep (onkruid,
sneeuw). De grootste tijds- en personeelsinvestering ging nog steeds naar het kosteloos, snel
en efficiënt verwijderen van nieuw aangebrachte
graffiti, stickers en verkeerd aangeplakte affiches.
Onkruid wordt aangepakt door de mensen via een
sensibiliserende kaart vriendelijk uit te nodigen
hun stoep en greppel proper te houden.
Sedert 2012 wordt er ook aandacht besteed aan
het ruimen van sneeuw en ijzel bij mensen van
+75 jaar die minder mobiel zijn en die hiervoor
geen beroep kunnen doen op familie, buren,
vrienden en/of kennissen. Aansluitend op de
problematiek van ‘wildplassen’ is het de bedoeling om het publiek sanitair op lange termijn
infrastructureel te verbeteren.

SOCIALE OVERLAST IN BUURTEN:
BUURTGERICHTE PREVENTIE
De stedelijke Preventiedienst blijft sterk inzetten
op buurtgerichte preventie. Een team preventiewerkers die voornamelijk met jongeren werkt
probeert vermeende ‘overlast’ door jongeren
preventief te kanaliseren. Via regelmatig bezoek
en contact probeert het team de overlast tot een
minimum te beperken. Tijdens deze bezoeken
worden zowel jongeren als buurtbewoners
aangesproken.
De 3 jeugdpreventiewerkers werken regiogericht
in volgende regio’s: Centrum, Sint-Jozef en Koolkerke; Sint-Andries, Sint-Kruis en Assebroek;
Sint-Michiels, Sint-Pieters, Lissewege en Zeebrugge. De regiowerking bevorderde de integrale
werking naar zowel inwoners als het netwerk
rondom de jongeren. Via een informele babbel
wordt kennis gemaakt met de gebruikers van de
openbare ruimte en gepeild naar de sfeer op het
plein, het parkje of de hangplaats. Aan de hand van
activiteiten die inspelen op de leefwereld en interesses van de jongeren wordt een vertrouwensrelatie met de jongeren uit de buurt opgebouwd.
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Ook in 2014 is verder werk gemaakt van de
aanbeveling uit het rapport ‘Brugge(n) voor
jongeren: maatschappelijk kwetsbare jongeren
in Brugge?’. Samen met het JAC, het Salon,
buurtsport en Login is een lerend netwerk opgericht. Het is de bedoeling om aan de hand van
concrete ervaringen oplossingen te zoeken rond
de samenwerking van de diensten.

BUURTWERK SINT-PIETERS
Het buurtwerk Sint-Pieters is sinds de verhuis
naar ‘buurtcentrum De Dijk’ steevast blijven
groeien, met als resultaat een groot en gedifferentieerd aanbod dat voornamelijk gedragen
wordt door buurtbewoners. Uitgangspunt is immers maximale participatie van wijkbewoners, in
de zin van deelnemen én (aan)deelhebben. Daarnaast wordt uiteraard steevast samengewerkt
met organisaties die zich richten op een bepaald
levensdomein (dienst Leefmilieu, Jeugddienst,
bibliotheek De Dijk, Centrum voor Basiseducatie,
Vormingplus regio Brugge, Brugse Maatschappij
voor Huisvesting, Opvoedingswinkel, …).

Het buurtwerk heeft nog tal van projecten:
peters en meters voor de speelpleinen, verkeersoverlegplatform, badmintonclub Senna,
minivoetbalploeg ’t Santpoortje, straatfanfare
Murga Bruga, … Deze olijke straatfanfare werd
verder uitgebouwd en was in 2014 goed voor zes
optredens in de Brugse regio. In navolging van
de film ‘wij zijn Sint-Pieters’ werd in samenwerking met verteller Lucas Vandenbussche en
Vormingplus regio Brugge een theatermonoloog ‘RASP, retour à Saint-Pierre’ gerealiseerd.
De opvoering in het Park ten Poele lokte 2 keer
150 mensen, maar deed vooral de mensen terug nadenken over hun leefomgeving. De buurtkrant blijft het communicatiemiddel bij uitstek.
Ook hier wordt zoveel als mogelijk een beroep
gedaan op vrijwilligers-redacteurs. Daarnaast
werkt het buurtcentrum De Dijk met een facebookpagina en een maandelijkse nieuwsbrief.

In 2014 werd ingezet op de verdere samenwerking
met het OCMW, diverse organisaties en buurtbewoners. Er werd een ruime waaier aan vrije tijd,
animatie en vorming ontwikkeld. Elk dagdeel viel
er iets te beleven in het buurtcentrum De Dijk:
Step, BBB, tai chi, computerles, tekenles, taalprikkels, kaartnamiddag, brei- en haakclub, kantklossen, bloemschikkken, … Heel wat van dit langdurig aanbod is gevormd tot een ‘clubje’, waarbij
wijkbewoners i.s.m. het buurtwerk instaan voor
de praktische organisatie. In samenwerking met
diverse partners zoals Erfgoedcel, Vormingplus
regio Brugge en het lokale Davidsfonds werd
terug deelgenomen aan de Erfgoeddag. Hoogtepunt hierbij was de film ‘wij zijn Sint-Pieters’,
waarbij ruim 50 wijkbewoners hun mening gaven
over hoe ze Sint-Pieters beleven.
De Volkstuinen Sint-Pieters boden 24 gezinnen
een groen en aangenaam tijdverdrijf. I.s.m. de
dienst Leefmilieu wordt de piste van een educatieve hoek opgestart. Het buurtwerk ondersteunde de lokale bewonerswerkingen ’t Meulentje en
De Wissel, met als resultaat 2 lokale wijkfeesten,
een maand van de netheid (quiz, kindereducatie,
opkuisactie), een bebloemingsactie, een paaseierenraap, enz. Met het kermiscomité wordt nauw
samengewerkt t.g.v. de kermis van Sint-Pieters:
opening door de straatfanfare Murga Bruga,
place du tertre, ruilbeurs voor kledij in Vormingplushuis regio Brugge, …

BUURTWERK ZEEBRUGGE
Het buurtcentrum d’oude Stoasie bood in 2014
een resem aan activiteiten aan, zowel qua vorming, ontspanning als recreatie. Er werd nauw
samengewerkt met partners voor de uitbouw
van dit activiteitenaanbod. Buurtsport deed een
aanbod gericht naar het buurtcentrumpubliek
(buurtsportactief +, een maandelijkse sportactiviteit gericht naar senioren, maandelijkse
wandelingen, wekelijks zwemmen/aquagym en
fitness) maar ook naar een specifieke “vergeten”
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doelgroep in Zeebrugge, nl. tieners/jongeren.
Tijdens de paasvakantie was er de succesvolle
WUK-werking (Weg Uit je Kot), een bijzonder
aanbod voor jongeren en tieners in Zeebrugge
i.s.m. buurtsport. Hiervoor werd werk gemaakt
van een vaste WUK locatie en een eigen stek
voor deze tieners/jongeren voor en na de (sport)
activiteit.
Een groot project was de organisatie van de tentoonstelling “het dagelijks leven in Zeebrugge
tijdens WO I”. Het buurtwerk was de motor om
organisaties, diensten en privéverzamelaars
samen te brengen om een unieke tentoonstelling op te zetten.
De ingeslagen weg inzake Wijk Up werd verdergezet, een kleinschaliger buurtfeest met ook
enkele activiteiten naast het buurtfeest (rommelmarkt, kerstmarkt). De Preventiedienst
slaat zo twee vliegen in één klap: een groter
aanbod voor de buurtbewoners en tegelijk een
beperktere belasting van de medewerkers
tijdens het Wijk Up-feest.
Het project Nostalgie was een overkoepelende
activiteit tijdens de Week van de Amateurkunsten en de Digitale Week. Jeugdfoto’s
werden gekoppeld aan actuele (digitale) foto’s.
Het buurtwerk was actieve partner binnen
sociale acties/activiteiten: deelname aan acties
om preventief borstkankeronderzoek te stimuleren, aanwezigheid op en ondersteuning van

bevolkingsbevragingen (o.a. bij aanleg van
nieuwe realisaties/straten/…), motivator tot
het aanzetten om bewuster om te gaan met
energie/gezamenlijke aankoop energie.
Het buurtwerk volgde ook grotere dossiers op,
die (on)rechtstreeks een invloed hebben op de
leefbaarheid in Zeebrugge/Zwankendamme, en
probeert deze op een begrijpelijke manier (o.a.
via buurtkrant) over te brengen naar de bevolking. De Preventiedienst houdt de vinger aan
de pols bij de volgende dossiers: Stevin- en
Nemoproject, SHIP/Zeebrugge Open, Aanleg A11, woningbouw sociale huisvestingsmaatschappijen.
De buurtkrant is en blijft een zeer waardevol
instrument om informatie te verspreiden. Informatie rond wat leeft in Zeebrugge, maar
ook wat er plaatsvindt in het buurtcentrum.
Wat betreft bekendmaking en (foto)verslaggeving van activiteiten heeft het buurtcentrum
een facebookpagina ontwikkeld. Zo kan kort op
de bal gespeeld worden. Het aantal “facebookvrienden” groeit gestadig.

BUURTWERK SINT-JOZEF
2014 was voor het buurtwerk van Sint-Jozef
een overgangsjaar. Het buurtwerk heeft, na een
tijdelijke intensieve input in het dienstencentrum
De Garve, haar oorspronkelijke uitvalsbasis, nl.
het buurthuis van St-Jozef, weer ingenomen.
De ambities om buurtgerichte dienstverlening
van de Stad en het OCMW onder één dak onder
te brengen, zijn zo op een lager pitje gezet. Het
buurtwerk stond in 2014 mee in voor wekelijkse
permanentie, informatieverstrekking, voorbereiding, opvolging en stimulering van het activiteitenaanbod van het buurthuis en het dienstencentrum. Ook het ruimer aanbod in de wijk werd
opgevolgd. Concreet betekende dit het superviseren van de wekelijkse verenigingen van het
buurthuis en dienstencentrum: aquarel, country- en linedance, buikdans, salsa en de reguliere
buurtcomputercursussen in samenwerking met
Open School.
Verder startte het buurtwerk i.s.m. met het
dienstencentrum een wijkoverleg, waarin alle
diensten, verenigingen en lokale vrijwilligersafgevaardigden zetelen. Er werd een gezamenlijke
wijkkalender opgesteld. Met plaatselijke verenigingen zoals o.a. Kinderwerking Sint-Jozef en
Oranje werd intensiever gewerkt. Voorts bleef
het buurtwerk instaan voor het signaleren van

110

Jaarverslag 2014

leefbaarheidsproblemen in de wijk, dit in samenwerking met collega stadsdiensten, alsook
voor het zoeken van wijkgerichte oplossingen
voor overlastproblemen. In 2014 werd het project volkstuinen i.s.m. andere partners voorbereid en verder plaatselijk ontwikkeld. Wijk Up
2014 werd maximaal opgenomen door de lokale
‘Buurtraad’ en door het buurtwerk ondersteund.
Tenslotte vonden heel wat ontmoetings- en leefbaarheidsbevorderende activiteiten plaats: o.m.
de lentedrink, de uitbreiding van een buurtcompostproject, de Week van de Smaak, de jaarlijkse
kerstuitstap en een kersthappening voor eenzamen en kansarmere bewoners in het buurthuis.

DRUGGERELATEERDE OVERLAST
EN CRIMINALITEIT: ALCOHOL- EN
DRUGPREVENTIEBELEID
2014 was het eerste werkingsjaar van het meerjarige actieplan Alcohol en Drugs (onderdeel van
het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan
2014-2017).
In 2014 kregen diverse organisaties uit de sectoren onderwijs, bijzondere jeugdzorg en welzijn
ondersteuning binnen hun preventieve opdracht.
Daarbij werden 92 leerkrachten en 14 opvoeders gevormd. De sociale dienst van het OCMW
en CAW Noordwest-Vlaanderen startten in 2014
met een coachingsproces bij de opmaak van een
alcohol- en drugbeleid t.a.v. hun cliënteel. Voor
de sector onderwijs werd een checklist opgemaakt, zodat scholen hun huidig beleidsplan zelf
kunnen evalueren en waar nodig aanpassen. 730
leerlingen uit het derde middelbaar van 9 secundaire scholen genoten van het educatief theater
Panda en 5 scholen namen deel aan het touwenparcours van De Sleutel. Er werd een drugskoffer gemaakt, gevuld met educatief materiaal
voor het secundair onderwijs, zodat leerkrachten

een mooi overzicht krijgen van het bestaande
materiaal. Eén school uit het Bijzonder Secundair onderwijs liet zich coachen in de opmaak
van een preventie projectdag aangepast aan de
doelgroep. Naast deze drie sectoren kreeg de
Preventiedienst ook vragen uit andere sectoren,
zoals adviesvragen van een voetbalploeg, een
taxi- en havenbedrijf en een vormingsvraag van
een asielcentrum en een psychiatrisch ziekenhuis in Brugge.
Als tweede groot werkpunt wil de Preventiedienst
verder de beginleeftijd van het eerste alcoholgebruik bij jongeren zo lang mogelijk uitstellen. Om
deze doelstelling te bereiken werd op diverse
niveaus gewerkt. Er waren acties gericht rechtstreeks naar de jongeren (12- tot 16-jarigen) naar
de dichte omgeving (ouders en jeugdwerkinitiatieven), naar de professionele omgeving (scholen
en bijzondere jeugdzorg) en naar de distributeurs
van alcohol (zoals winkels en cafés).
Ten derde werden in 2014 twee nieuwe sensibiliseringscampagnes ontwikkeld:
• De campagne “Tipsy is teveel” wil studenten
aan de hand van een filmpje en nabespreking
bewust maken van het feit dat ze niet met een
beschonken chauffeur mogen meerijden of
zelf niet met de wagen mogen rijden nadat ze
alcohol gedronken hebben.
• De campagne “Bère Brugge” wil met jonge uitgaanders (16 tot 25 jaar) in gesprek gaan over
verantwoord alcoholgebruik. Hiervoor werd
een website opgemaakt www.berebrugge.be
én gingen de preventiemedewerkers op stap
met vrijwilligers van de Brugse Jeugdraad om
met jongeren in gesprek te gaan over uitgaan
in Brugge. Diezelfde groep bemande ook een
preventieve stand op Elements Festival.

Hou
Brugge
bère

BERE
BRUGGE

bèrebrugge.be

www.bèrebrugge.be

berebrugge

Drink met
verstand!
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Ten vierde is het belangrijk dat de omgeving van
gebruikers vroegtijdig het alcohol- en/of druggebruik kunnen detecteren én kunnen ingrijpen.
Hiervoor ontwikkelden De Sleutel Dagcentrum
Brugge (VIP) en het preventieteam van CGG
Noord-West-Vlaanderen (ViDA) elk een vroeginterventieprogramma voor jongeren. Vanuit de
Stad worden deze programma’s ondersteund.
Beide programma’s vormen een belangrijke
schakel in de integrale aanpak en bieden ook
voor justitie en politie een aanknopingspunt in de
repressieve aanpak.
De verhoogde aandacht van zowel Lokale Politie als van het Parket in de materie heeft in 2014
geleid tot een meer geïntegreerde aanpak van
drughandelaars en druggebruik. Om een betere
opvolging en doorverwijzing van justitiecliënteel
naar de drughulpverlening te bekomen, werden
het afgelopen jaar 3 projecten voortgezet en/of
opgezet: het clean-project voor meerderjarigen,
de drugsbehandelingskamer en het Clean-up
project voor minderjarigen. Deze 3 projecten
hebben als doel de justitiële druggebruiker tot
hulpverlening te stimuleren, zijn gebruik aan te
pakken en eventueel onder controle te krijgen.
In het najaar 2014 werd een eerste elektronische nieuwsbrief opgemaakt om organisaties en
partners op de hoogte te houden van het actieplan alcohol en andere drugs. De belangrijkste
doelstelling van dergelijke communicatie is om
informatie over het thema te bieden, maar ook
om het thema levendig te houden en mensen/
organisaties op de hoogte te houden van wat er in
Brugge gebeurt inzake alcohol en drugspreventie. Dit laatste benoemt niet alleen de acties die
de Stad uitvoert, maar ook de acties/campagnes
van de lokale partners.

INBRAAK: STREVEN NAAR OPTIMALE
VOORKOMING EN NAZORG VOOR
SLACHTOFFERS
Inbraak is een fenomeen dat zich voordoet met
weinig regelmaat of voorspelbaarheid, waardoor
het onveiligheidsgevoel bij de inwoners sterk
aangewakkerd wordt. We kunnen spreken van
twee soorten dadertypes, namelijk lokale daders en georganiseerde rondtrekkers. Er worden zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts woninginbraken gepleegd. Dit gebeurt meestal in
afwezigheid van de bewoners. In de aanpak van
de inbraken wil de Preventiedienst vooral de burger meer betrekken en een proces uitschrijven
om kwaliteitsgaranties in te bouwen. Inbraken in
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woningen en andere gebouwen is
ook nationaal een
prioriteit. Daarom
blijft het nodig om
mensen te sensibiliseren en te informeren. Dit kan
via folders en brochures. Eind 2014
werd een nieuwe
brochure ontwikkeld met alle relevante informatie over ‘Veilig Wonen’. Deze wordt
gericht verspreid aan al wie interesse heeft in het
beter beveiligen van de woning.
In 2014 konden opnieuw heel wat personen rekenen op beveiligingsadvies. De wijkinspecteurs
bezochten ongeveer 400 slachtoffers van inbraak
en de Preventiedienst gaf een 80-tal spontane
beveiligingsadviezen. Deze adviezen werden niet
alleen opgesteld voor een bestaande woning,
nieuwbouw of verbouwing van een privéwoning,
maar eveneens op vraag van de Stad (openbare
gebouwen - vooral schoolgebouwen), firma’s en
bedrijven, winkels, …
Traditioneel nam de dienst ook deel aan de
beurs ‘Bouwen Wonen Nu’. Een gezamenlijke
stand met verschillende diensten vanuit de Stad
(Woon- en Groendienst), maar ook vanuit het
OCMW (Sociaal Verhuurkantoor en de Schakel)
zorgde ervoor dat een ander publiek werd aantrokken, zoals o.a. verhuurders. Ook zij kunnen
aandacht besteden aan inbraakpreventie vooraleer hun woning te verhuren. In 2014 vonden 15
infosessies over inbraakpreventie plaats, vaak in
combinatie met aandacht voor sociale veiligheid.
En ook via het BIN-Z voor de hoteliers proberen
de medewerkers op regelmatige basis relevante
preventietips te geven die aanleunen bij de
hotelsector.
Nieuw dit jaar was de medewerking van de Preventiedienst binnen het nationale project ‘1 dag
niet’: een nationale sensibiliseringsdag tegen
inbraken. De medewerking bestond uit acties en
toezichten en een standje op de kerstmarkt.

FIETSDIEFSTAL: VERDERE DALING ÉN
RECORD AANTAL GEMERKTE FIETSEN!
Voor het 2de jaar op rij ligt het aantal aangegeven
fietsdiefstallen onder de 1.000, een bewijs dat de
aangehouden inspanningen rond fietsdiefstal-

preventie hun vruchten afwerpen. Een 2de record
dat afgelopen jaar werd behaald is het aantal
gemerkte fietsen: niet minder dan 5.100 fietsen
werden door de gemeenschapswachten voorzien van een uniek merkteken. Nog nooit eerder
werden in 1 jaar tijd zoveel fietsen gemerkt in
Brugge.
Om de fietsers attent te maken dat ze hun fiets op
een correcte manier én met een kwalitatief slot
moeten afsluiten, wordt gebruik gemaakt van
de fietshanger ‘geef fietsendieven geen kans’.
5.514 fietsen werden voorzien van zo’n hanger.
De fietsendienst kreeg 1.006 meldingen binnen
van achtergelaten of teruggevonden fietsen: 810
fietsen werden opgehaald, 196 meldingen bleken
negatief bij aankomst. Daarnaast werden in de
binnenstad en aan het station in totaal 851 weesfietsen opgehaald. 308 eigenaars van gemerkte
fietsen werden verwittigd dat hun fiets werd teruggevonden. 182 fietsen werden terugbezorgd
aan de rechtmatige eigenaar. 42 slachtoffers van
fietsdiefstal maakten het afgelopen jaar gebruik
van een (E)erste (H)ulp (B)ij (F)ietsdiefstal-fiets.
Er werd 1 fietsenverkoop georganiseerd, 108 fietsen werden verkocht aan slachtoffers van fietsdiefstal die daarvan aangifte hadden gedaan bij
de politie. Tijdens de actie ‘veilig fietsen begint
met een veilige fiets’ werden 1.620 fietsen preventief gecontroleerd op de wettelijke uitrusting
ervan. De bestaande folders rond fietsdiefstalpreventie werden in een nieuw kleedje gestopt.

GAUWDIEFSTAL: EEN VAN DE VELE TAKEN
VAN DE GEMEENSCHAPSWACHTEN
Gemeenschapswachten blijven een vaste waarde in het veiligheids- en preventiebeleid: in 2014
waren een 20-tal gemeenschapswachten actief
in alle delen van Brugge. In 2014 is de dienst gemeenschapswachten overgeschakeld naar een
regiowerking. Dat betekent dat de bewoners van
elke deelgemeente in Brugge sindsdien mogen
rekenen op één of twee vaste gemeenschapswachten die verantwoordelijk zijn voor hun wijk
of buurt. Om de Bruggelingen nog beter op de
hoogte te brengen van welke opdrachten de gemeenschapswachten nu eigenlijk uitvoeren, is
er een foldertje gemaakt waarop hun belangrijkste taken staan beschreven.
De gemeenschapswachten werden verder in
grote mate ingezet in het kader van het bestrijden van onkruid, fietsdiefstalpreventie en
gauwdiefstalpreventie. Van juni tot september

werd hier zeer sterk op ingezet met maar liefst
1442 locaties waar onkruid iets te welig tierde.
Particulieren kregen een sensibiliseringsfolder in de brievenbus; locaties op het openbaar
domein werden doorgegeven aan de bevoegde
diensten, eigenaars van braakliggende gronden
of onbewoonde panden werden aangeschreven.
99 % van alle verzoeken tot verwijderen, kreeg
een positief gevolg. Dank u Brugge!
Op de drukke momenten tijdens het jaar is er
nog steeds heel wat aandacht voor gauwdiefstalpreventie waarbij gemeenschapswachten
shoppende burgers attent maken om geen
slachtoffer te worden van gauwdiefstal. In
primeur werden de gemeenschapswachten
tijdens de eindejaarsperiode ook ingezet om
heel gericht aanwezig te zijn op de overvolle
lijnbussen tussen het station en ‘t Zand. Het
campagnebeeld werd in 2014 geactualiseerd en
toegespitst op één boodschap: tas dicht aub.

Let op voor
zakkenroLLers

schützen sie sich vor
taschendieben

• Sluit je tas en hou hem dicht bij je

• Halten Sie Ihre Tasche immer geschlossen und dicht bei sich

• Berg je geldbeugel veilig op

• Verwahren Sie Ihr Portemonnaie
sicher auf

• Neem weinig cash geld mee
• Gebruik betaalkaarten

• Tragen Sie nicht viel Bargeld mit sich

Card-stop t 070 344 344
Doc-stop t 00800 2123 2123

• Wenn möglich, zahlen Sie mit Ihrer
Bank- oder Kreditkarte

Méfiez-vous des
pickpockets

Card-stop t 070 344 344
Doc-stop t 00800 2123 2123

• Gardez votre sac fermé et près de vous

beware of
pickpockets

• Mettez votre porte-monnaie dans un
endroit sûr
• Evitez de garder beaucoup d’argent
liquide sur vous
• Utilisez de préférence votre carte
bancaire
Card-stop t 070 344 344
Doc-stop t 00800 2123 2123

• Keep your bag closed and close to you
• Carry your wallet in a safe place
• Do not carry too much cash
• Use your bank cards whenever possible
Card-stop t 070 344 344
Doc-stop t 00800 2123 2123

sLachtoffer?
Kartuizerinnenstraat 4 (Centrum), 8000
Brugge, t 050 44 12 10
Ma-Za: 08u00 - 18u00

Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge
t 050 44 88 44
24/24u

Meer info: stad Brugge preventiedienst t 050 44 88 86
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Vergunningen
WERKSTRAFFEN: EEN DRUK JAAR!
In 2014 waren 185 werkgestraften en dienstverleners tewerkgesteld in een aantal diensten
van de Stad, het OCMW, de Provincie en vzw’s.
Samen verrichtten zij zo’n 8700 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.

NIEUW: NOOD- EN
INTERVENTIEPLANNING
Sinds 1 december 2013 beschikt de Preventiedienst over een nieuwe ‘tak’: noodplanning. De
noodplanningsambtenaar staat, samen met de
5 disciplines (brandweer, medische hulpdiensten, politie, technische en logistieke diensten
en Pers- en Communicatiedienst) in voor het
voorkomen van en interveniëren bij rampen of
calamiteiten. De noodplanningsambtenaar is
eind 2013 gestart en mocht meteen een vliegende start nemen met 2 grote dossiers, meer
bepaald de afhandeling van de valwind van 26
januari 2014 (met ernstige schade in de Stokveldewijk) en de voorbereiding op eventuele
stroomschaarste en het eventueel afschakelplan.

GAS: GEMEENTELIJK ADMINISTRATIEVE
SANCTIES
In Brugge worden Gemeentelijke Administratieve Sancties bijna uitsluitend ingezet in functie
van het rein houden van het openbaar domein.
In 2014 werden er 321 bestuurlijke verslagen
aan de sanctionerende ambtenaren overgemaakt. In 2013 waren dat er 342. Minder vaststellingen dus, maar het aantal vaststellingen
dat leidde tot een effectieve boete, nam toe: van
224 (65,6 %) in 2013 tot 274 (85,4 %) in 2014. In
2014 werden, net zoals in vorige jaren, vooral
inbreuken vastgesteld in verband met wildplassen (154, 48 %) en afval (139, 43 %). De overige
vaststellingen verdelen zich over een aantal
kleinere categorieën.
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ALGEMEEN
De dienst Vergunningen verleent:
• “tijdelijke” vergunningen voor uiteenlopende,
maar in tijd beperkte manifestaties1 die plaatsvinden op het openbare domein (weg, strand
& water), vb. braderieën, rommel- en kerstmarkten, gemeentefeesten, festivals, fiets- en
wandeltochten, buurtfeesten, speciale koets- of
bootrondritten, vinkenzetting, straatmuzikanten, bedeling van folders, filmopnames e.a.
• “permanente” vergunningen voor2 terrassen
en uitstallingen aan handelszaken, zowel voor
nieuwe uitbatingen als overnames van bestaande handelszaken. De terrasreglementen
voor vaste en losse terrassen, van kracht sinds
22/10/2013 zijn te raadplegen op www.brugge.
be/vergunning-los-terras-en-uitstallingen.
De dienst Vergunningen heeft bij het samenstellen van het aanvraagdossier en het uiteindelijk
afleveren van de vergunning voornamelijk een
coördinerende rol, omdat er steeds een inbreng
vereist is van andere stadsdiensten, lokale Politie
en/of andere openbare overheden. Om die reden
wordt aangedrongen om “tijdig” een aanvraag in
te leiden, m.a.w. minstens één maand vóór de
organisatiedatum voor kleinere evenementen,
conform art. 2 van de politieverordening van 24
september 1985, en 3 maanden voor grote evenementen met een grote mobiliteitsimpact. De
politieverordeningen die van toepassing zijn, kunnen uiteraard geraadpleegd worden op de website
van Stad Brugge, onder www.brugge.be/anderereglementen-en-verordeningen.

STATISTIEKEN
Een cijfermatige benadering leert dat voor het
jaar 2014 er in het totaal om en bij de 1.875 dossiers werden behandeld. Concreet werden voor
volgende manifestaties tijdelijke vergunningen
toegekend:
• buurt- & wijkfeesten al dan niet gecombineerd
met een speelstraat voor één dag
• circussen, cultuurprojecten (o.a. Wintervonken, Kunstenbad, Week van de Amateurkunsten, Kookeet)
• muziekmanifestaties (o.a. Klinkende Kroegen,
Summer Taste, Fedekam Taptoe)
• handelsactiviteiten (o.a. braderieën & rommelmarkten, Zandfeesten, bloemenverkoop Allerheiligen)

1

Met een openbaar karakter die plaatsvinden op een privé-domein vb. muziekfestival op een private weide, opendeurdagen van scholen of bedrijven,
gelegenheidsmarkten binnen.

2

Idem.
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• jeugd- en scoutsorganisaties (vb. Wuk?, Uitwijken, Roefel, Dag van de Jeugdbeweging), opendeurdagen van scholen & bedrijven, optochten
en betogingen
• sportprojecten (o.a. Ronde van Vlaanderen,
National Military, Triatlon, Survivalrun)
• straatanimatie (zowel voor individuele muzikanten als voor groepen van meer dan 10 personen)
• dijk- & strandanimatie (o.a. Strandloop, Dag
van de Toerist, Schattenjacht of Fortenbouw,
Radio aan Zee)
• en grote zomerevenementen (Feest in ’t Park,
Klinkers, Benenwerk, Filmfestival, Cactus).
Voor langdurige vergunningen werden voor de
terrassen en uitstallingen aan handelszaken 196
dossiers behandeld.
Het deelpakket “Wonen op kamers” werd halverwege het jaar overgeheveld naar de dienst
Ruimtelijke Ordening/Woondienst. Meer info op
www.brugge.be/studentenkamers-verhuren.

Brandweer
UITRUSTING
Compacte signalisatiewagen
Het basisvoertuig is een bestelwagen met middellange wielbasis en volgende technische karakteristieken:
• merk en type: Renault Master 150.35 FG L2H
BVR
• maximaal Toegelaten Massa van 3.500 kg
• motor: 4-cilinder turbodiesel met een vermogen van 107 kW
• milieuklasse: Euro 5
• versnellingsbak: volautomaat met 6 versnellingen
• bezetting: maximaal 3 personeelsleden in de
stuurcabine
• laadruimte: toegankelijk via 2 zijschuifdeuren
en 2 draaideuren achteraan
• bijzondere veiligheidsuitrusting: opklapbaar
signalisatiebord met LED-lampen met hoge
lichtintensiteit, directionele lichtbalk op de
achterzijde van het voertuig
• mobiele signalisatie bestaande uit 40 retroreflecterende kegels van 75 centimeter
• 16 synchroniseerbare unidirectionele oranjekleurige LED-knipperlichten

• opblaasbare noodtent
• leverancier: firma Fire Technics nv Oostende
• kostprijs: 62.678 euro BTW inclusief.
Voertuig aangekocht voor rekening van de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
Ambulance-reanimatiewagen
• Merk en type: Mercedes Sprinter 519Cdi
• MTM (maximum toelaatbare massa): 4800 kg
(effectief gewicht: 3650 kg)
• Motor: 6 cilinder turbodiesel met een vermogen van 140 kW
• Milieuklasse: Euro 6
• Versnellingsbak: volautomaat
• Bijzondere veiligheidsuitrusting:
- achteruitrijcamera
- GPS-navigatiesysteem met radiosturing van
de adresgegevens
- stuurcabine uitgerust met frontale, laterale
en thorax-airbags voor chauffeur en bijrijder.
Het is de tweede ambulance bij de brandweer
Brugge met een combinatie chassis-cabine met
kastopbouw i.p.v. de compacte bestelwagenuitvoering. De Duitse firma WAS verzorgde de opbouw en de inrichting in onderaanneming van
de firma Autograph uit Waver. Kostprijs van het
afgewerkte voertuig: 150.902,73 euro BTW incl.

INTERVENTIES
2014
- tussenkomsten om te blussen
- tussenkomsten voor allerlei dringende
hulpverlening
- ambulanceritten

244
2859
8075
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6/1/2014

Noorweegse Kaai, Brugge

redding te water

13/1/2014

Michel van Hammestraat, Brugge

brand gebouw

23/1/2014

Polderstraat 19, Brugge

garagebrand

3/2/2014

Buiten Kazernevest, Brugge

verkeersongeval

12/2/2014

Herenweg 106, Brugge

LOG. Duikersteam

20/2/2014

Baron de Maerelaan 94, Brugge

incident gevaarlijke stoffen

1/3/2014

Leemputstraat 12/303, Brugge

persoon in bijzonder gevaar

4/3/2014

Henri Victor Wolvenstraat, Brugge

incident gevaarlijke stoffen

6/3/2014

Coupure, Brugge

redding te water

9/3/2014

Marcus Gerardstraat, Brugge

brand vrachtwagen

20/3/2014

Boeveriestraat 73, Brugge

incident gevaarlijke stoffen

23/3/2014

Tempelhof, Brugge

brand gebouw

1/4/2014

Caxtonweg, Brugge

persoon gekneld in voertuig

3/4/2014

Gouden-Handstraat 4, Brugge

persoon in bijzonder gevaar

26/4/2014

Torhoutse Steenweg 1, Brugge

brand gebouw

1/5/2014

Weststraat, Damme

verkeersongeval

7/5/2014

Lodewijk Coiseaukaai, Brugge

persoon te water

10/5/2014

Waterhofstedestraat 16, Brugge

groot dier in nood (paard)

13/5/2014

Krakeleweg, Brugge

persoon gekneld onder vrachtwagen

23/5/2014

E40/A18 richting Brussel, Jabbeke

explosie risico

26/5/2014

Hoedenmakersstraat 3, Brugge

brand gebouw

26/5/2014

Duinenweg 2, Jabbeke

groot dier in nood

27/5/2014

Station Brugge, Brugge

persoon gekneld onder bus

30/5/2014

Markt – 8000 Brugge

technische interventie

2/6/2014

Spoorwegstraat 14, Brugge

brand gebouw

7/6/2014

Gieterijstraat 45, Brugge

brand gebouw

8/6/2014

Kwetshagestraat, Jabbeke

persoon gekneld onder trein

22/6/2014

’t Zand, Brugge

preventieve aanwezigheid supportersdorp WK

23/6/2014

Isabellalaan, Brugge

verkeersongeval met doden

25/6/2014

Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 2, Brugge

persoon te water

27/6/2014

Langestraat 159, Brugge

brand gebouw

1/7/2014

Lisseweegse Steenweg, Brugge

bommelding

8/7/2014

Kanunnik Duclosstraat 6, Brugge

explosie duikfles

31/7/2014

Lisseweegs Vaartje 53, Brugge

opruiming dode vissen

3/8/2014

Havenrandweg-Zuid, Brugge

verkeersongeval

3/8/2014

Steenkaai – 8000 Brugge

persoon te water

24/8/2014

KP 99.0 Lijn 50A Brussel, Jabbeke

treinongeval

1/9/2014

Dijver, Brugge

groot dier in nood (zwarte zwaan)

18/9/2014

Sea Ro Terminal, Brugge

incident gevaarlijke stoffen

19/9/2014

Walplein 26, Brugge

brand gebouw

30/9/2014

Lieven Bauwensstraat 19, Brugge

brand gebouw

6/10/2014

Camiel v.d. Busschestraat 76, Brugge

persoon in bijzonder gevaar

17/10/2014

Schaarstraat 37, Brugge

vervuiling

6/11/2014

Eiermarkt 3, Brugge

brand gebouw

1/12/2014

Baron de Maerelaan, Brugge

brand n.a.v. staking

9/12/2014

Drijfstraat, Blankenberge

opsporing

27/12/2014

Mariastraat 36, Brugge

brand gebouw
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PREVENTIE
Zoals de vorige jaren bestond ook in 2014 de
hoofdtaak van de dienst preventie van de brandweer erin om adviezen te formuleren in verband
met brandveiligheid. Brandveiligheid, gezien in
de ruimste zin van het woord en in elk denkbaar
toepassingsgebied in verband met gebouwen,
constructies, structuren evenals evenementen
en manifestaties.

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 een beroep op de dienst preventie
van de brandweer. Om tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de burger, is de dienst samengesteld uit een viertal brandpreventionisten.
Totaal 2014 opgemaakte adviezen: 948
Totaal 2014 nieuwe dossiers: 252

opgemaakte
adviezen
nieuwe
dossiers

jan

feb

maart

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

109

83

70

75

53

76

102

52

107

72

71

78

35

25

7

23

23

13

26

21

26

26

14

13
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HOOFDSTUK 10
1

Culturele zaken

Dienst Cultuur
STEUN AAN CULTURELE VERENIGINGEN
De dienst Cultuur is de centrale stadsdienst voor
de beoefenaars van cultuur in vrijetijds- of verenigingsverband. Culturele verenigingen kunnen zich
bij de dienst Cultuur laten erkennen en een aanvraag indienen voor werkingssubsidies of voor een
subsidie bij elk veelvoud van 25 jaar bestaan van hun
vereniging. De dienst Cultuur reikt ook projectsubsidies uit aan culturele initiatiefnemers (individueel
of via een vereniging) die een uitzonderlijk cultureel
project organiseren dat buiten de reguliere werking
valt. In 2014 ondersteunde de dienst Cultuur maar
liefst 204 verenigingen. Naast contractsubsidies
(48), projectsubsidies (13) en werkingssubsidies
(93), konden ook 20 amateurtoneelverenigingen,
13 feestcomités en 8 harmonieën in 2014 op een
financiële tussenkomst rekenen.

Markt van het spektakel en sloten zo een geslaagd
beiaardseizoen af.

De nieuwe concertreeks
Daverend/Unplugged ging
in 2014 van start.

PROJECTEN EN EVENEMENTEN
Om beginnend talent te promoten en (soms letterlijk) een podium te bieden aan lokale creatievelingen, organiseert de dienst Cultuur ook zelf
evenementen en projecten, al dan niet in samenwerking met derden.
Daverend/Unplugged
Het jaar ging van start met de splinternieuwe gratis concertreeks Daverend/Unplugged. Verdeeld
over 8 sessies organiseerde de dienst Cultuur in
Cultuurzaal Daverlo optredens die focussen op
lokale, Brugse creativiteit. Waar de Unpluggedsessies veeleer de nadruk leggen op singersongwriters, wordt er op Daverend groots uitgepakt
met Brugse bands in volle actie.

Klinkende Kroegen
De eerste editie volgens de nieuwe zomerformule
was een overweldigend succes: elke woensdagavond in juli en augustus vonden er in 3 Brugse
kroegen 3 gratis optredens plaats. Niemand minder dan Koen Crucke, Transcoder, Hideaway en DJ
Sven De Lijer & Otto-Jan Ham passeerden, naast
zoveel andere talentvolle groepen en muzikanten,
de revue.

Muziek onder de bomen op
de Burg met WAcKo 2014.

Week van de Amateurkunsten
WAK was, zoals elk jaar, een hoogmis voor beloftevolle Brugse amateurkunstenaars. Met WAcKo,
de optredens onder de bomen op de Burg, amateurkunstenbeurs AMA en Dansvloer keerden
enkele vaste waarden terug. Voor de eerste
editie van een toneel- en comedyavond omarmde
de dienst Cultuur nog meer kunstdisciplines. Met
meer dan 500 deelnemende kunstenaars bereikte
de dienst doorheen de hele week duizenden bezoekers voor de verschillende deelprojecten.
Beiaard
Op 14 juni openden Frank Deleu, Jean-Pierre
Hautekiet en Wim Berteloot met een zeshandig
concert het beiaardzomerseizoen 2014. Op zaterdag 13 september werd het seizoen afgesloten
met het slotconcert Canto Ostinato van Simeon ten
Holt. Meer dan 500 toeschouwers genoten op de
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Cultuurmarkt
De eerste Brugse Cultuurmarkt werd in 2014
samen met Autoloze Zondag georganiseerd. De
belangrijkste Brugse cultuurhuizen presenteerden hun aanbod op de Markt. Daarnaast kon je
op het grote podium doorlopend van live teasers
genieten.

te bepalen. Hiermee wil de Stad inzetten op evenementen ‘voor iedereen’ en wil ze het verenigingsleven optimaal ondersteunen. In dat kader
kocht de dienst Cultuur 1000 nieuwe klapstoelen
en 60 partytafels aan. Ook de zalen van de dienst
Cultuur waren in 2014 druk bevraagd. In 2014 ontving de dienst Cultuur 371 aanvragen, goed voor
2022 dagen gebruik.
In 2014 kon je ook terecht met vragen over cultuur
bij de cultuurcoach. In 2014 behandelde de cultuurcoach 167 vragen, gaande van informatie over
subsidieaanvragen en vragen over het oprichten
van een vereniging tot vragen over het organiseren
van een culturele activiteit of over cultuurbeleving.

De eerste Brugse Cultuurmarkt was in 2014 een feit.

Fantasy Strijd Brugge
Voor de 4de editie van de tweejaarlijkse schrijfwedstrijd voor Nederlandstalige fantasiekortverhalen
waren er 259 inzendingen uit België en Nederland.
De 25 beste verhalen zijn gebundeld in ‘Fantastisch Strijdtoneel IV’. Django Mathijsen uit Geleen
(NL) met “Moord via de kwantumserver” kaapte de
derde prijs weg. Anne-Claire Verham uit De Meern
(NL) met “De weeffout” won de tweede prijs. De
hoofdprijs ging naar Isolde Sanders uit Den Haag
(NL) met “Het dorp op de rand van de afgrond”.
Koorfestival
Oktober stond voor de dienst Cultuur in het teken
van het 3-jaarlijkse Koorfestival, met 4 themaconcerten in Brugse kerken. In totaal deden 9
Brugse koren mee aan de inmiddels 6de editie van
dit muziekfestival.
Fotonale Brugge
De 3de editie van de fotowedstrijd lokte meer dan
700 deelnemers en leverde zo’n 1800 foto’s op.
De juryleden, waaronder niemand minder dan
Michiel Hendryckx en Els Pynoo, kwamen tot een
kwalitatieve eindselectie van 46 werken. Die fleurden de laatste twee weken van het jaar de Hal
Cultuur op. Uit die selectie koos de jury drie winnaars: Luc Michiels (derde prijs), Miranda Schmitz
(tweede prijs) en Romy Flamand (eerste prijs).
Sinds 1 mei 2014 voerde de uitleendienst van de
dienst Cultuur ook ‘het stedelijke reglement ontleenbaar stadsmateriaal’ in. Dit reglement heeft
als doelstelling de voorwaarden voor het ontlenen van materiaal bij de Stad Brugge duidelijk
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Uitreiking prijs Fotonale Brugge 2014.

Public Relations & Onthaal
DE FAR EAST IN DE FAR
WEST(-FLANDERS)
Wat hebben een achtbaan, een dansmarathon
en de slinger van Foucault met elkaar gemeen?
Ze blijven altijd aan de gang, quasi eindeloos.
Ze komen ook alle drie voor in de jaarverslagen
van Public Relations & Onthaal Brugge, omdat ook die altijd blijft doorgaan, meestal met de
draairichting van de aarde mee, maar soms ook
tegen de gekende wetten van de natuur en het
gezonde verstand in. De tijd wordt achterna gelopen, ingehaald, voorbijgestoken en als het moet,
omgebogen en zelfs van richting veranderd.
Met om en bij de 400 activiteiten waar PR &
Onthaal Brugge bij betrokken was of zelf
organiseerde, legde het protocollaire cruiseschip
alweer een reis om de wereld in 365 dagen af om u
tegen te zeggen. In 2014 kwamen de wind en ook
het bezoek wel vaker uit het oosten. We begonnen
bescheiden met de ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg. Later kwamen een parlementaire delegatie uit Oezbekistan, een minister uit Sri Lanka, de ambassadeur van Nepal, de
president van China en zijn zingende echtgenote
uit Beijing, een Chinese delegatie uit Xiamen
(waar Brugge in 2013 een LivCom Award kreeg),
de permanente vertegenwoordiger van Taiwan bij
de EU en de echtgenote van de premier van Japan
op bezoek. Dit was voorlopig de meest oostelijke
grens die we haalden. Nu nog wachten op enkele
aboriginals uit Australië of Maori uit NieuwZeeland.

bruikelijk en telkens opnieuw ‘onderzochten’
ze dezelfde dingen! - leken zich eerder te laten
leiden door irrationaliteit en (faal)angst. Verzoeken
als de hotels en restaurants sluiten op de plaatsen waar de president langskwam, anticiperen op
mogelijke acties bij het publiek langs het parcours
(bijvoorbeeld anti-Chinese slogans via plots ontrolde spandoeken of kreten), het veranderen van
de kleur van de zeteltjes in de concertzaal tot een
metaaldetector voor hun eigen genodigden in het
Concertgebouw en scherpschutters op het dak
van de lantaarntoren sloegen ons met verbazing,
maar waren voor onze gasten blijkbaar heel gewoon. We hadden deze verzoeken, eisen eigenlijk,
graag gecatalogeerd onder ‘oosterse mystiek’. Ze
waren echter niet alleen het westen én het oosten, maar zelfs de mystiek ver voorbij. Tegen deze
onredelijkheid was maar een kruid gewassen:
het gezonde boerenverstand uit de Far WestFlanders. Met een glimlach geboetseerd uit

Verder werden o.a. nog de ambassadeurs van
Groot-Brittannië, Italië en Mexico in het stadhuis
ontvangen. Ook prinses Lea, de weduwe van prins
Alexander van België, bracht een bezoek aan
Brugge samen met de laatste koning van Egypte,
Foead II, in de tijd van zijn korte koningschap nog
een baby. Op 10 juli kwam onze koningin Mathilde
ook naar Brugge om het nieuwe patrouillevaartuig
P901 Castor te dopen voor de vaart.

Bezoek van de echtgenote
van de premier van Japan
op 7 mei.

Verwelkoming van
de Chinese president.

KOMT DE WIJSHEID NOG UIT HET
OOSTEN?
Aan het bezoek van de Chinese President Xi
Jinping ging een nooit geziene voorbereiding
vooraf. En ‘nooit gezien’ mag hier heel letterlijk
worden genomen. Al ontelbare staatshoofden
en regeringsleiders bezochten Brugge. De voorbereidingen daarvoor waren altijd minutieus,
scherp en intens, maar steeds op basis van redelijke principes en gezond verstand. De Chinese
advanceteams - er waren er veel meer dan ge-
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authentieke Vlaamse klei bakenden wij keer op
keer de grenzen van redelijkheid en haalbaarheid af. Uiteindelijk vonden oost en west zich in
een geslaagd en vlekkeloos bezoek. Alhoewel, …
Een Tibetaan slaagde erin om op de Markt over
de nadarafsluiting te springen en luidkeels te
protesteren tegen de Chinese weigering om hem
een inreisvisum voor zijn land te geven. Helaas
voor de man waren enkel de gouverneur en de
burgemeester getuige van zijn protest, want de
president was nog niet aangekomen. Dus ja, toch
vlekkeloos.

100 JAAR WERELDOORLOG I EN ANDER
ERFGOED
In het kader van de herdenking van de 100ste
verjaardag van de start van WO I vond eind juni
in Brugge een groot internationaal congres van
UNESCO over onderwatererfgoed plaats. In
de rand van het congres werd op de Burg een
evocatie met projectie van scheepswrakken uit
WO I en een vredesboodschap van jongeren georganiseerd. In de achterhaven vond ter hoogte van
de vroegere duikboothaven van de Duitse U-boten
een bijzonder sfeervolle herdenking plaats met de
medewerking van Zeescouts Sint-Leo, 11de-22ste
FOS de Boekaniers en de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge. Met beide randactiviteiten werd de herinnering aan WO I bij de Brugse
jeugd op een hedendaagse manier opnieuw tot
leven gebracht. Verschillende prominenten, onder
wie de top van UNESCO Parijs, woonden de plechtigheid bij.
De Bagad de Lann-Bihoué
treedt op op de Burg.

Van 10 tot 15 oktober lag het Franse commandoschip Dixmude aangemeerd in Zeebrugge. De
150 marinefuseliers en de 35 leden van de Bagad
de Lann-Bihoué (de muziekkapel van de Marine
nationale) namen deel aan herdenkingsplechtigheden in Vlaanderen in het kader van 100 jaar
WO I. De Bagad gaf op 10 oktober een exclusief
optreden op de Burg.
Ook nog in oktober bracht de kleindochter van
graaf Amedée Visart de Bocarmé, burgemeester van Brugge tijdens WO I, een bezoek aan het
prestigieuze tentoonstellingsproject rond WO I in
de Hallen. De familie Visart de Bocarmé stelde
materiaal ter beschikking voor deze tentoonstelling en maakte later nog het persoonlijke archief
van de toenmalige burgemeester over aan het
stadsarchief.
Op 6 november woonde de burgemeester in
aanwezigheid van Koningin Elizabeth II van het
Verenigd Koninkrijk de opening van de Memorial
Garden Flanders Fields 1914-1918 in London bij.
Met de tuin, een realisatie van de Brugse tuin- en
landschapsarchitect Piet Blanckaert, wil Vlaanderen een blijvende getuige creëren voor hoop, vrede
en verzoening en internationale eenheid en zo de
soldaten en de burgers van het Britse Gemene
Best die het leven lieten tijdens WO I passend
herdenken en blijvend eren. Ook de Stad Brugge
leverde een financiële bijdrage voor de aanleg van
deze tuin en is daardoor prominent aanwezig in
het hart van London.
Bij al deze activiteiten en realisaties speelde PR
& Onthaal Brugge een bemiddelende, organiserende en/of coördinerende rol. De slinger deed
zijn werk en Foucault zag dat het goed was.

Cultuurcentrum
VERNIEUWDE KANTOREN EN
HERAANLEG BIEKORFPLEIN
In 2014 werden de kantoren van Cultuurcentrum
Brugge in de Sint-Jakobsstraat grondig vernieuwd. De medewerkers verhuisden om die reden tijdelijk naar de Hoogstraat. In juni 2014 waren de vernieuwde kantoren klaar voor gebruik.
De kantoorruimte werd uitgebreid met de gang in
de Biekorf aan de kant van de Sint-Jakobsstraat.
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Er is een stijlvolle inkom gemaakt met een balie
die je rechtstreeks kunt binnenwandelen vanuit
de Sint-Jakobsstraat. De ruimte geeft een fris en
open gevoel. Door deze ingreep is het Cultuurcentrum meer zichtbaar en vinden klanten makkelijker de weg erheen. De nieuwe balie biedt ook
de mogelijkheid om tickets te verkopen. Dit komt
de klantgerichtheid zeker ten goede. De vroegere
kinderopvang werd omgevormd tot een ruime en
luchtige vergaderzaal. Naast de uitbreiding van
de kantoren gebeurden er werken aan de verwarmings- en klimaatregeling en kwamen er
nieuwe ramen. Er verrees onder andere ook een
nieuwe vloer en de trap in het midden van het
kantoor kreeg een likje verf.

Daarna verplaatsten de feestelijkheden zich naar
de Stadsschouwburg voor de cabareteske dansvoorstelling Cocktails van Thierry Smits. Tijdens
de afterparty met dj in de foyer, kreeg iedere
klant een gratis cocktail aangeboden.
Ook de kinderen werden die dag in de watten
gelegd met magisch muziektheater. Tijdens de
familievoorstelling Karussel namen de muzikanten en de acteur van Pantalone de allerkleinsten mee op een klank- en kleurrijke reis.
Het was de aftrap van een reeks spannende,
grappige en hartverwarmende theater-, muzieken dansvoorstellingen waarbij jonge kinderen en
hun familie muisstil op het puntje van hun stoel
gingen zitten.

FIGURANTEN IN HET THEATER
Daarbovenop werd het binnenplein van het
Biekorfcomplex opnieuw aangelegd. De Groendienst maakte een ontwerp om het plein aantrekkelijker te maken. Het plein kreeg tegels in blauwsteen, nieuwe zitbanken en verlichting. De bomen
bleven behouden en er werd gezorgd voor extra
groen. Ook de twee horecazaken hebben er een
terras voor hun klanten. Het plein is bovendien de
nieuwe toegang tot de Biekorf Theaterzaal.
Op 20 september 2014 werd het plein officieel
geopend, samen met de feestelijke start van het
cultuurseizoen 2014-2015. Het was een namiddag vol activiteiten op verschillende locaties.
Ook de buurtbewoners waren uitgenodigd om
het plein en de opgefriste kantoren te bekijken.
Daarna kon iedereen genieten van het concert
van Banquete Rumbero en de bijhorende versnaperingen uit de wereldkeuken.
In de namiddag was er de theatervoorstelling
Aan Chesil Beach van Tanya en Vergauwen.
’s Avonds opende in De Bond de interactieve
overzichtstentoonstelling Alicia Framis In Progress van de Spaanse kunstenares Alicia Framis.

Zondag 2 november 2014 moest niet iedereen
rustig blijven zitten, integendeel. Klaas Vaak
zocht namelijk zandkabouters om hem te helpen tijdens de gelijknamige voorstelling in de
Stadsschouwburg. Veertien Brugse jongens en
meisjes gaven het beste van zichzelf als figurant
in dit spannend musicalsprookje vol fantastische figuren en betoverende liedjes.
Ook voor de voorstelling De Soldaat-facteur en
Rachel werd vanuit het gezelschap een oproep
gedaan naar figuranten. Compagnie Cecilia
zocht amateur-zangers om deel uit te maken
van een koor dat live zingt tijdens de voorstelling. Collega’s Sara Colpaert, Nadine Leupe en
Patsy Magerman stelden zich kandidaat voor
deze unieke ervaring. De koorleden waren nauw
betrokken in het creatief proces van de productie. De voorstelling vond bovendien plaats
op een bijzondere locatie. Vier avonden lang
fungeerde de Sint-Donaaskerk in Zeebrugge als
decor. De voorstelling was een groot succes en
was elke avond uitverkocht.
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HERDENKING 100 JAAR WO I

INTERACTIEVE TENTOONSTELLINGEN

De Soldaat-facteur en Rachel is een herneming
uit 1988 met ‘De Groote Oorlog’ als hoofdthema.
In 2014 was de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog alomtegenwoordig. Het inspireerde artiesten en theatermakers om over
dit onderwerp een voorstelling te maken. De
herdenking was dan ook een rode draad in de
programmering van 2014. In het voorjaar waren
er al enkele voorstellingen rond dit thema: De
Grote Oorlog van Hotel Modern & Arthur Sauer,
Petrus en den Doodendraad van Het Gevolg.
Naast De Soldaat-facteur en Rachel kregen
nog zeven andere voorstellingen in het najaar
het label: ‘In het kader van herdenking 100 jaar
WO I’ in de seizoensbrochure 2014-2015: Slijk
van Wouter Deprez, Loop! van Ultima Thule,
Tease and Please and World War I van Bruges’ Burlesque, Veertien achttien en wat nu!
van Willem Vermandere, De kleine oorlog van
Skagen (i.s.m De Werf), De Nostalgiavoorstelling In Flanders Fields van Grupetto en FRONT
van NTGent in het voorjaar als afsluiter.

Interactiviteit was in 2014 een van de sleutelwoorden bij Cultuurcentrum Brugge en dat
niet alleen in de podiumkunsten. In mei en juni
2014 was kunstenaar Danny Devos te gast met
de tentoonstelling Picnic at Hanssenspark. Een
maand lang werd cultuurfabriek De Bond omgetoverd tot een park. Met duizenden kilo’s aarde,
tweeduizend bloembollen en honderd kilo zaden en vaste planten bouwde Danny Devos het
Hanssenspark in Vilvoorde na op een schaal
van 1/10. Ook de ruïne, het ‘Takkenhuisje’ en de
hangbrug van het originele park werden gereconstrueerd met afgedankte kantoormeubelen, stoelen, burelen en klasseerladen. Bij de
opening en de slotdag waren er performances te
zien van internationale performance artiesten.
Op zondag 25 mei 2014 door Boris Nieslony (D),
Ria Pacquée (B) en Nigel Rolfe (IRL). Op zondag
29 juni 2014 door Peter Fengler (NL), Douglas
Park (UK) en Mikes Poppe (B). Het publiek werd
opgeroepen om het park te helpen ‘opbouwen’
door zoveel mogelijk onkruid en groenafval naar
De Bond te brengen. Dit werd gebruikt om het
park aan te leggen. Na de slotdag mocht iedereen planten gratis meenemen.

GET LOST: EEN VERBOND OVER DE
GRENZEN HEEN
Voor het project Get Lost sloeg Cultuurcentrum
Brugge de handen in elkaar met enkele Nederlandse theaterhuizen. Met dit project werden
boeiende internationale dans- en theaterproducties naar Brugge gebracht, waaronder een
Belgische première en twee exclusieve voorstellingen. Frie Leysen, prijzenkaper en dé
madam van het internationaal theater, koos
drie producties uit Indonesië, Argentinië en
Chili met persoonlijke verhalen, sterk geworteld in het land van herkomst en toch zeer herkenbaar voor ons. Op deze manier kon Brugge
kennismaken met voorstellingen uit landen
waarvan de culturele tradities en artistieke
codes nog niet zo goed gekend zijn. In de dansvoorstelling A Tranquil Star (23/10/2014) ging
de Indonesische choreografe Fitri Setyaningsih
op zoek naar de relatie tussen het menselijk
lichaam en de objecten die het omringen.
Dit project zet zich voort in 2015 met de dansvoorstelling Duramadre (12/03/2015) van de
Argentijnse dansgroep KM29. Die is vernoemd
naar een sloppenbuurt in Buenos Aires. Drie
dansers zijn ook afkomstig uit deze buurt.
De laatste Get-Lost voorstelling van seizoen
2014-2015 is het theaterstuk El Otro (5/5/2015)
over het leven in een Chileense psychiatrische
instelling.
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Kunstenaar Danny Devos toverde cultuurfabriek De Bond om
tot een park.

Ook voor de al eerder vermelde kunstenares
Alicia Framis is interactie een van de belangrijkste elementen in haar werk. De overzichtstentoonstelling Alicia Framis in Progress liep van
20 september tot 23 november 2014 in De Bond.
De installaties omvatten twintig jaar werk en
hadden raakvlakken met mode, architectuur en
design. De tentoonstelling bestond uit drie pijlers. In het eerste gedeelte konden de bezoekers
kledij passen die Framis zelf ontworpen heeft.
Videoprojecties toonden de context waarin ze
gedragen werden. Er was ook een ruimte met

een grote tafel met tekeningen van ‘sociale
sculpturen’ die de kunstenares vanaf 1995 gemaakt heeft. Het laatste onderdeel van de tentoonstelling was gericht op dromen, wensen en
verlangens. Op de enorme ‘wensmuur’ kon je
met onzichtbare inkt een wens op papier schrijven en in de muur steken.

AIRBAG FESTIVAL

Verschillende manieren om de Chinese vlag te dragen door
Alicia Framis.

DECEMBER DANCE
Het internationaal gekende dansfestival
December Dance (een samenwerking met
Concertgebouw Brugge) was in 2014 al aan zijn
8ste editie toe. Deze keer werd de focus gericht
op Azië. Onder de titel Connecting Asia kwamen
dansgezelschappen uit Zuid-Korea, Japan,
China, Vietnam, Singapore, de Filipijnen, ... naar
Brugge. Van 4 tot 14 december kon het publiek
terecht op meerdere locaties voor 14 voorstellingen, waarvan 10 Belgische premières. Het
festival was een dansante ontdekkingstocht
langs verschillende tradities en stijlen. DD14
opende met de voorstelling Beyond Time van
het Taiwanese gezelschap U-Theatre, dat een
betoverende mengeling van dans, krijgskunsten en oosters slagwerk bracht.
In het eerste weekend van het festival was
er December Dance Platform, waarin jonge
choreografen het podium opeisten met enkele sterke solo’s. Tijdens de voorstellingen
Umusuna (Japan) en Black and White (Thailand)
stonden de traditionele dansvormen Butoh en
Khon centraal. In 生长 Genesis van Sidi Larbi
Cherkaoui & Yabin Dance Studio en Ghost Track
van LeineRoebana raakten de Aziatische en
Europese cultuur in elkaar verstrengeld. Zoals
al jaren het geval is, eindigde het festival met
December Dance Kids, ditmaal een knotsgekke
familievoorstelling van Needcompany.

De 6de editie van het internationaal accordeonfestival Airbag bestendigde de groei van het
accordeonfestival als een van de belangrijke
nieuwkomers in het Brugse en Europese festivallandschap. Tussen 16 mei en 1 juni 2014
stonden 28 concerten, een cursus, een tentoonstelling en een familievoorstelling geprogrammeerd. Bij deze editie zette Cultuurcentrum Brugge vooral in op de nieuwe generatie Brugse accordeonisten die binnen de muzikale opleiding van het stedelijk conservatorium
al jaren aan hun accordeontalent schaven. Zij
kregen tijdens het festival een platform aangeboden om hun pril talent in professionele omstandigheden aan een breed publiek van muziek- en accordeonliefhebbers voor te stellen.
Daarnaast reserveerde het programma avondconcerten voor een kleine retrospectieve met
een selectie van voormalige debutanten uit
vorige edities die sinds hun eerdere Airbagdeelnames zijn doorgebroken naar de grote
podia en festivals. Geen pure ‘best of’, maar
toch een terugblik die aangeeft dat Airbag
toonaangevend is geworden en gebleven bij de
ontdekking of herkenning van pril talent binnen
het landschap van de internationale accordeonmuziek en de actuele populaire muziek. Toch
kon het programma zich verheugen op een
bijzondere graad van uitzonderlijkheid, waarbij
meer dan de helft van de concerten in Belgische en zelfs Europese exclusiviteit werden geprogrammeerd.
Een derde accent binnen deze editie kreeg het
label ‘airbagage’ of ‘airbagpassage’, waarmee
het festivalprogramma het publiek op sleeptouw nam doorheen de stad en de Brugse deelgemeenten, om op die wijze bekende of minder
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Openbare bibliotheek Brugge
bekende hoekjes en verborgen panden van de
stad op een nieuwe muzikale manier te leren
ontdekken.
Naar goede gewoonte zette Cultuurcentrum
Brugge ook bij deze 6de editie de vruchtbare
samenwerking verder met Brugse partners.
Ook op internationaal vlak haalde Airbag de
banden steviger aan met enkele bevriende
of verwante festivals in Europa. Dit leidde tot
een gezamenlijke programmering van o.a. de
concerten van La Troba Kung-Fu, Orchestre
Alexandra Paris, Urs Karpatz en Fanfardéon. Daarnaast genoot Airbag de belangrijke
steun van internationale instellingen zoals
het Roemeens Cultureel Instituut Brussel, de
Canadese Ambassade en de Délégation de
Quebec.
Deze 6de editie bereikte zo’n 28.000 toeschouwers, ondanks het feit dat deze keer geen langlopende tentoonstellingen werden ingepland.
Er waren immers geen waardevolle collecties
beschikbaar en er werd ook geen thematische
aanleiding gevonden om een tentoonstelling
rond te bouwen.
Inhoudelijk en artistiek werd deze editie door
het publiek algemeen beschouwd als een van
de meer avontuurlijke en gevarieerde edities
met heel wat verrassende ontdekkingen. Het
was bovendien een bewuste keuze om het
publiek te laten kennismaken met boeiende,
illustere namen die in hun eigen land of binnen
hun eigen genre wel grote bekendheid genieten, maar voor een breed publiek of zelfs de
meer gespecialiseerde muziekliefhebber weinig belletjes deden rinkelen. Ondanks het feit
dat de keuze dan vaak op redelijk onbekende
talenten viel, had dit zeker geen negatief effect
op de publieke belangstelling, wel integendeel.

Indien de openbare bibliotheek niet zou
bestaan, dan zouden we ze heruitvinden. Als
lokale toegangspoort tot kennis en inspiratie is ze een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, zinbeleving en de culturele
ontwikkeling van individuen en groepen.
Maatschappelijke evoluties, zoals de impact
van de digitalisering, de toename van de
diversiteit in de samenleving en de groei in
het vrijetijdsaanbod, stellen de bibliotheek
voor bijzondere uitdagingen.

PLEK VAN DIENSTVERLENING EN
BELEVING
Ruim 56 % van de Bruggelingen bezocht het laatste
jaar een bibliotheek (Stadsmonitor 2014). Brugge
behoort hiermee tot de top van de centrumsteden.
Met 30.114 individuele leners en 1.357.730 ontleningen deed de bibliotheek het op dat vlak iets minder
goed dan de voorbije jaren. Dit is hoofdzakelijk het
gevolg van concurrentie uit digitale hoek: mensen
haken af omdat ze hun informatie- en ontspanningsbehoeften op andere manieren online kunnen stillen. De ontleningen van cd’s en films lopen
hierdoor terug. De traditionele gedrukte media
blijven opvallend stabiel, mede dankzij de vernieuwde buurtbibliotheken in Assebroek en Sint-Jozef,
die heel wat jonge gezinnen aantrekken.
Sterker dan vroeger reikt de bibliotheek de hand
naar wie het moeilijk heeft om op eigen kracht met
kennis en met cultuur om te gaan. De Stad sloot
een nieuwe convenant af met de Vlaamse Gemeenschap (Participatiedecreet), zodat de bibliotheekwerking in de Brugse gevangenis verdergezet kon
worden voor de periode 2014-2019. Het project
‘Bibliotheek aan huis’ bleef op kruissnelheid. 114
mensen die minder mobiel zijn, werden op maandelijkse basis thuis bezocht. Voor slechtzienden
en blinden is er een aanbod van grootletterboeken
en daisyboeken (i.s.m. Luisterpunt vzw). Op 17 juni
stelde ’t Wit Huis, een huis voor volwassenen met
o.a. visuele problemen, hun poëziebundel voor. Voor
specifieke doelgroepen en organisaties worden
aangepaste rondleidingen voorzien.
Uit het gebruikersonderzoek 2014 bleek dat behalve de gewaardeerde dienstverlening, ook de
belevingsfactor en de bibliotheek-als-plek belangrijke redenen waren voor een bezoek. De hoofdbibliotheek wordt wekelijks 11.000 keer bezocht
en ook in de buurtbibliotheken heerst vaak een
gezellige drukte. Bovendien zet de bib haar beste
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beentje voor om er voor iedereen een belevenis van
te maken. Op vrijdag 7 februari vertoonde Kevin
D’heedene zijn poëziefilm Bruges-la-morte. Op Gedichtendag kregen dichters Luuk Gruwez en Peter
Theunynck muzikale ondersteuning van Brugs
gitaarduo D’Hoest. Vijf dagen later vond de eerste
aflevering van het boekenprogramma Lees Meer!
plaats in het Concertgebouw met Jamal Ouariachi,
Oek de Jong en Frank Adam. In de volgende afleveringen ontving gastvrouw Ann De Bie ook Abdelkader Benali, Marente De Moor, Jan Vantoortelboom,
Ivo Victoria, Joost de Vries en Lara Taveirne. De
leesgroep kwam acht keer samen. Tijdens de zomermaanden kon je terecht in de Strandbibliotheek.
En in september trok de bibliotheek naar aanleiding
van Uitwijken met haar Boekwagen naar de Brugse
wijken. “Iedereen Bibliothecaris” was het motto van
de bibliotheekweek begin oktober, waarin iedereen
zijn hobby of passie kon delen. VRT-journalist Marc
Peirs en fotograaf Peter De Bruyne kwamen op 25
november tijdens ‘Wisla Stories’ vertellen over hun
reis door Polen.

EEN HART VOOR KINDEREN
Ook voor kinderen en scholen is de bibliotheek
van groot belang. De bibliotheek wil kinderen
zo jong mogelijk stimuleren op taalgebied, o.m.
door het aanmoedigen van voorlezen thuis,
in de bib en elders. Via het nieuwe project
‘Boekbaby’s’ biedt de bibliotheek samen met
Kind&Gezin peuters uit alle middens taalkansen. Ook de eigen voorleesactiviteiten werden
opgewaardeerd. Onder de nieuwe titel ‘Tussen
d’oortjes’ wordt het verhaal niet alleen voorgelezen, maar ook uitgediept tijdens een creatieve workshop. Voortaan kan je er in bijna alle
Brugse bibliotheken voor terecht.

De Jeugdboekenweek in maart is het jaarlijkse
rendez-vous met de jeugdliteratuur. Er waren
leesbevorderende projecten voor de Brugse
basisscholen en het brede publiek kon naar het
Jeugdboekenfeest op 30 maart met ‘Gevaar!’
als thema komen. Kinderen in contact brengen
met creativiteit organiseerde de bib ook door de
overzichtstentoonstelling van Brugs illustrator Greet Bosschaert (tot 8 januari) en de expo
“Loebas, een beer van een hond” van de Brugse
illustrator Esther Platteeuw, naar het boek van
Frank Gheleyn.

Schrijfster Lara Taveirne
in het boekenprogramma
Lees Meer! met Ann De Bie.

Ruim 400 klassen en evenveel leerkrachten
maakten gretig gebruik van de speciale voorwaarden voor collectief gebruik, zowel in de
filialen als in de hoofdbibliotheek. Bovendien
nodigde het educatief programma ‘De Zevensprong’ alle Brugse leerlingen vanaf de derde
kleuterklas tot en met het zesde leerjaar uit
voor een bibliotheekinstructie of een leesbevorderend project. Voor het secundair onderwijs zijn er o.m. de erfgoedkoffer en workshops
op maat van de leerprogramma’s. Nieuw is de
‘Boekenproeverij’, een tweedelige workshop
waarin de literaire smaak van de jongeren ontwikkeld wordt, gevolgd door een ontdekkingstocht in het bibliotheekaanbod via tablets. Tijdens de blokperiode worden Brugse studenten
(vnl. hogeschool en universiteit) gastvrij onthaald in de bib.

DIGITALE KANSEN
Op de vraag naar de bibliotheek van de toekomst wil de meerderheid van de bibliotheekbezoekers vooral dat er ingezet wordt op digitale communicatie en comfortmaatregelen. Een
eerste stap was de nieuwe versie van Cabrio.
De stedelijke website wordt vanaf nu hét kanaal
voor de dienstverlening en communicatie van
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de bibliotheek, thuis en binnen de muren van
de bib. De Brugse bibliotheek tekende in op de
Vlaamse projecten Bibliotheekportalen en Mijn
Bibliotheek (Bibnet). Zowel Cabrio, gebruikersdiensten en digitale collecties kunnen via dit
platform geraadpleegd worden.
Steeds meer collecties worden digitaal aangeboden. Vanaf mei 2014 konden de Brugse
bibliotheekbezoekers e-boeken ontlenen. De
bibliotheek participeerde hiervoor in een
Vlaams pilootproject (Bibnet). Daarnaast werd
geïnvesteerd in een online krantenaanbod
(Gopress voor de Vlaamse, Pressreader voor
de internationale kranten) en in digitale interactieve prentenboeken voor jonge kinderen
(Fundels). Een groot deel hiervan is beschikbaar
voor thuisgebruik. In de Digitale Week werd het
digitaal aanbod via tal van activiteiten in de
kijker gezet en uitgelegd.

De Bibliotheek zet zich dagelijks in om het
publiek toegang te geven en te begeleiden bij
het gebruik van digitale media. Wifi werd een
vaste waarde in de hoofdbibliotheek. De filialen
volgen in 2015. Daarnaast waren er activiteiten om informatiegeletterdheid te bevorderen.
Vaak wordt hiervoor samengewerkt met externe
partners, zoals DigiSenior en Basiseducatie.
[ew32] was te gast in de bibliotheek met het project ‘Sharing is Caring – Care to Share’ waarbij
samen met jongeren uit het bijzonder secundair
onderwijs een Serious Urban Game ontwikkeld
werd rond het online delen van informatie.

Vlaams niveau ligt ze mee aan de basis van de
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. De incunabelen van Colard Mansion en de middeleeuwse
handschriften uit de voormalige cisterciënzerabdij Ten Duinen werden als topstuk erkend
door de Vlaamse Gemeenschap. De collecties
werden uitgebreid via aankoop en schenkingen.
Van bijzonder belang is de verzameling Jacob
Antoon Kerckhof (1625-1685) uit Brugge. Die
bevat zo’n 1200 genealogische dossiers van families uit de Zuidelijke Nederlanden, aangelegd
in de 17de eeuw. Verder ging het om handschriften uit de bibliotheek van Joseph van Huerne
(1752-1844), genealogische manuscripten en
schepenlijsten van Brugge en het Brugse Vrije.
De oude drukken werden aangevuld met gelegenheidsdrukwerk, drie Engelstalige drukjes (Brugge, 18de eeuw), een bijzondere uitgave met het verhaal van de wandelende jood
(Brugge: Wydts, 1761), een Venetiaanse Joost de
Damhoudere-druk uit 1555, en een onbekend
almanakje voor 1798 (Brugge: Petrus Follet).
Het crowdfundingsproject ‘Boekensteun’ van
de VEB liet toe het werk van S. MÜNSTER,
Cosmographiae universalis libri VI (Basel, 1554)
te restaureren met de hulp van 62 steungevers
die samen 3.750 euro doneerden. Op 18 november vond een bijzondere bedankingsavond
plaats. Verder kreeg een uitgebreide groep boeken uit de 18de en vooral 19de eeuw een conserverende behandeling (EHBO-plus) en werd een
deel van de kranten gemicrofilmd of opgeborgen in Pixus-zuurvrije conservatiedozen. Alle
aanwinsten en collecties bruiklenen kregen
een gespecialiseerde quarantainebehandeling.
Zowel op lokaal (CORES) als op Vlaams niveau
is de bibliotheek betrokken bij initiatieven in
verband met het behoud en beheer van de
collecties.

ERFGOEDWERKING
De Bibliotheek beheert een kostbare bewaarcollectie: middeleeuwse handschriften, incunabelen, Brugse en andere oude drukken, het
Gezellearchief en andere verzamelingen. Op

128

Jaarverslag 2014
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De cursus boekgeschiedenis liep op drie
dinsdagavonden in maart (i.s.m. VormingPlus
Brugge). De resultaten van de samenwerking
met Studio XII: international school for the
lettering arts (Brugge) waarbij studenten zich
inspireerden op de erfgoedcollecties, werden
gepresenteerd van 7 tot 14 juni, in combinatie
met de rondreizende expo ‘26 words: exploring
the DNA of language’, een organisatie van Letter
Exchange uit Londen. Erfgoeddag, met thema ‘Grenzeloos’, liep met de tentoonstelling
‘Bestemming Brugge. Tweehonderd jaar stadsgidsen in druk’ uit tot in mei. De erfgoedkoffer
voor de laatste graad secundair onderwijs blijft
het belangrijkste educatie-instrument voor
erfgoedcollecties. De dienstverlening van de
erfgoedbibliotheek bestond uit het begeleiden
van individuele vorsers en groepen (o.m. twee
academische seminaries met studenten van
Radbouduniversiteit Nijmegen).
De invoer van oude drukken in de STCV (Short
Title Catalogue Vlaanderen) werd eind januari
afgerond. Jaarlijks digitaliseert de bibliotheek
een deel van de erfgoedcollectie. Deze wordt
ter beschikking gesteld via Cabrio, Flandrica
en www.historischebronnenbrugge.be. Een
bijzonder project was de digitalisering van De
Stadsbode (1917-1919) in samenwerking met
het Stadsarchief en de Erfgoedcel. De publieksvoorstelling op 1 oktober werd ingeleid door
Sophie De Schaepdrijver en omkaderd met een
tentoonstelling in de leeszaal.

HET GUIDO GEZELLEARCHIEF
De collectie werd verrijkt met het handschrift
van het gelegenheidsgedicht Gij die den schat
hebt gevonden voor de eerste Communie van
Robrecht Bonte, samen met de gedrukte versie en een originele foto van Guido Gezelle. Er
werden verder vier brieven en een telegram van
Gezelle aan de taalkundige Karel De Flou aangekocht. Bij het lot bevond zich nog een pakket brieven i.v.m. met het Brugse tijdschrift De
Halletoren. Er werden ook bibliofiele drukken
aangeschaft, zoals De rave / De dode meeuw, een
prachtig tweeluik met Gezelle en Jacques Hamelink. Alle aankopen werden volledig gedigitaliseerd
en online ter beschikking gesteld. Het inventarisatieproject van het originele Gezellearchief is afgerond en richt zich nu verder op de aanwinsten
en Gezellehandschriften die zich elders bevinden.
De inventaris kan doorzocht worden via Cabrio
en via www.gezelle.be (een samenwerking met
de Universiteit Antwerpen). Als resultaat van het

digitaliseringsproject zijn er ook duizenden foto’s,
handschriften en brieven online te bekijken. Naast
de dienstverlening aan onderzoekers brengt de
Bibliotheek via publicaties en online presentaties
het archief en de figuur van Gezelle ook onder de
aandacht van een breder publiek. Zo werd het
blogitem over de hersenen van Gezelle opgepikt
door de VRT (De bende van Einstein, Radio 1,
28/01/2014). Bij de heraanleg van de Guido Gezellewarande werd op advies van het Gezellearchief gekozen voor Jam sol recedit of Reeds verdwijnt de (vurige) zon, een mooi natuurgedicht uit
de late bundel Rijmsnoer.

Concertgebouw
In 2014 bloeide het Concertgebouw als nooit
tevoren. Maar liefst 192.000 bezoeken werden
geregistreerd uit binnen- en buitenland voor
meer dan 1000 activiteiten, gaande van eigen
muziek- en dansvoorstellingen tot evenementen
van particulieren en bedrijven zoals concerten,
congressen en seminaries. Het huis kwam naar
voor als creatief cultureel ondernemer. Het is
een internationaal gewaardeerde presentatie-,
productie-, opname- en repetitieplek die gekend
staat als hét podium voor klassieke muziek in
Vlaanderen. Bovendien is het Concertgebouw
de motor van een groot aanbod hedendaagse
dans in Brugge en kan het rekenen op een breed
draagvlak bij het publiek, de overheid en heel
wat privé-partners. De MICE-sector koos in 2014
deze ‘venue’ als beste locatie voor het organiseren van een event in West-Vlaanderen.
Het Concertgebouw heeft met 2014 een nieuw
recordjaar achter de rug. Van de 192.500
bezoeken werd zo’n 60 % opgetekend voor de
eigen concerten, dansvoorstellingen, workshops
en tentoonstellingen. In 2014 steeg het aantal
concertgangers met 20 % tegenover 2013. De
overige 40 % van het publiek kwam over de vloer
voor een van de vele congressen of concerten van
externe organisatoren. Door een open blik en zin
voor samenwerking slaagt het Concertgebouw
er consequent in om naast elke euro structurele
werkingssubsidie van de overheid, meer dan een
euro eigen inkomsten te genereren. Daartoe zet
het al zijn troeven in, zoals de eigentijdse infrastructuur en het talentvolle team van gedreven
medewerkers.
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SAMENWERKINGEN EN JAARLIJKS
TERUGKERENDE PROJECTEN

Tijdens Slow (36h) schildert
Bernard Van Eeghem
de hoogtepunten uit de
wereldgeschiedenis.

MAfestival
Voor de 66ste editie van dit zomerfestival werkten
Concertgebouw Brugge en MAfestival opnieuw
nauw samen. De vele middagconcerten en het
openings- en slotconcert van het festival brachten naar jaarlijkse gewoonte heel wat liefhebbers
van oude muziek naar Brugge en het Concertgebouw.
Zowel jong talent als gevestigde waarden in
muziek en hedendaagse dans uit binnen- en
buitenland staan geprogrammeerd. Innovatieve concepten via vele samenwerkingen met
andere huizen en spelers spelen rechtstreeks
in op een unieke beleving, zoals Iedereen Klassiek, de Slow(36h)-marathon, de ‘IN C’ applicatie
waarop iedereen wereldwijd 24/24 samen muziek kan maken, de creatieopdrachten voor de
Angel Room rond Luc Tuymans’ muurschildering
Angel, de virtuele wandeling C.A.P.E., … Alles samen vormt dit het aantrekkelijke en gesmaakte
artistieke profiel van het huis. Veel duiding en
een klantgerichte aanpak zorgen voor een groeiende publieksaantrek en een stijgende omzet
via ticketing. Met de steun van de Stad Brugge
initieert het Concertgebouw een internationale joint promotion campagne in het Verenigd
Koninkrijk met huisorkest Anima Eterna Brugge
en het MAfestival om Brugge als aantrekkelijke
bestemming voor klassieke muziek te promoten.
Met een Britse focus en heel wat topuitvoerders
uit het Verenigd Koninkrijk brengt het Concertgebouw tijdens seizoen ‘13-‘14 een ode aan de
slachtoffers van WO I. In het kader van Gone
West laat het Concertgebouw de wereldcreatie
‘Passchendaele’ maken én uitvoeren door een
Brits orkest. De vele kunsteducatieve activiteiten,
zoals workshops, rondleidingen en open repetities, brengen heel wat scholen uit de brede regio
in aanraking met de muziek, dans, hedendaagse
kunst en architectuur binnen het Concertgebouw. In totaal goed voor 12.300 bezoekers onder
de 26 jaar in 2014.
Als kers op de taart van een succesvol jaar,
nodigde de Vlaamse regering begin 2015 het
Concertgebouw uit als kandidaat Vlaamse
‘kunstinstelling’.
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Bach Academie Brugge
Concertgebouw Brugge organiseerde tussen 30
januari en 2 februari voor de 4de keer op rij de
Bach Academie Brugge. In het Concertgebouw
en op diverse intieme plaatsen in de historische
binnenstad genoten ruim 7.000 muziekliefhebbers van de muziek van Bach. Dertig procent van
de bezoekers was afkomstig uit het buitenland.
Anima Eterna Brugge – Orchestra in residence
Begin 2014 weergalmde Orffs overbekende O,
Fortuna uit Carmina Burana doorheen het Concertgebouw. Twee avonden op rij was de zaal tot
in de nok gevuld voor huisorkest Anima Eterna
Brugge en een van de grootste kleppers uit het
klassieke repertoire. Concertgebouw Brugge
en MAfestival coproduceerden dit concert en de
bijhorende live-cd. Het werd een internationaal
bewierookte release. The Guardian noemde het
“a dazzling reinvention of a classic”.

More Music!
More Music! is het resultaat van de succesvolle
samenwerking tussen Concertgebouw Brugge
en Cactus Muziekcentrum. Beide partners brengen met dit meerdaagse festival een boeiende
ontmoeting op het raakpunt van op het eerste
gezicht uiteenlopende muzikale werelden.
GENOTEERD!
Tijdens GENOTEERD! stond het Concertgebouw
stil bij de overlevering en hercreatie van kunst in
concerten, performances, lezingen, tentoonstellingen en installaties: hoe krijgt een uitvoerder
de informatie van wie het werk creëerde? Is die
informatie altijd eenduidig te begrijpen?

Iedereen Klassiek
Gamen of aquagym met live orkestbegeleiding,
een virtuele muzikale trip maken of zelf een
orkest dirigeren. Het kon allemaal tijdens
Iedereen Klassiek in en rond het Concertgebouw
Brugge. Radiozender Klara, Concertgebouw
Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge sloegen
het afgelopen jaar voor de tweede keer de handen in mekaar om jong en oud, kenners en nietkenners samen te brengen rond klassieke muziek. Met succes: de organisatoren telden maar
liefst 5.500 liefhebbers van klassieke muziek
die afzakten naar het Concertgebouw in Brugge
voor Iedereen Klassiek. Bovendien genoten nog
duizenden anderen van klassieke muziek op
diverse locaties in de Brugse binnenstad.

Nieuwjaarsconcert
Zoals elk jaar verwelkomde Concertgebouw
Brugge opnieuw een volle zaal om het nieuwe
jaar feestelijk in te zetten. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het concert opgedragen aan de
burgemeester die op deze gelegenheid met
alle aanwezigen het glas heft op een geslaagd
nieuwjaar.

Campagnebeeld Gruuthuse.

Jazz Brugge
Tussen 2 en 5 oktober brachten Concertgebouw
Brugge, Jazz Brugge vzw, Kunstencentrum De
Werf en Musea Brugge opnieuw de top van de
Europese jazzscene naar Brugge. De duidelijke
programmering, de keuze voor een Belgian Jazz
Day en een dag in het teken van het gerenommeerde muzieklabel ECM werden duidelijk gesmaakt door de 6.500 jazzliefhebbers. Ook in het
buitenland blijft het festival niet onopgemerkt,
want bijna 1 op 10 bezoekers kwam van buiten
de landsgrenzen.
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Brugge Plus vzw
SLOW (36h)
Concertgebouw Brugge bracht met het kunstenfestival SLOW (36h) een ode aan de traagheid.
Gedurende 36 uur kon het publiek de dagelijkse
rush even vergeten. Wie wou kon zich laten gidsen door pure intuïtie en mocht tijd maken voor
verrassende artistieke prikkels.

Op het eerste gezicht lijkt de lijst van
evenementen die Brugge Plus in 2014 organiseerde sterk op die van 2013. Dat is ook
zo. Brugge Plus heeft een aantal evenementen die na verschillende succesvolle jaren
een sterk merk vormen. Deze evenementen
bereiken een ruim publiek en er wordt telkens reikhalzend naar uitgekeken. Maar
geen enkel evenement lijkt op dat van het
jaar voordien. Telkens worden de concepten
aangepast, andere artiesten gezocht of de
organisatie bijgestuurd.
De evenementen van Brugge Plus springen
het meest in het oog, maar vormen niet het
enige terrein waarop deze vzw actief is. Er
zijn nog verschillende andere activiteiten
die soms buiten de schijnwerpers gebeuren,
maar daarom niet minder impact hebben
op het culturele en toeristische leven van de
stad.

December Dance & hedendaagse
dansvoorstellingen
Concertgebouw Brugge en Cultuurcentrum
Brugge werkten opnieuw samen voor de 8ste
editie van December Dance. Het festival groeide
uit tot het grootste festival voor hedendaagse
dans in Vlaanderen. Met ruim 8.000 bezoeken
deed deze editie het nog beter dan de recordeditie van 2013. Ditmaal lag de focus op Azië,
een regio die op dansgebied heel veel geheime
parels te bieden heeft. Cultuurcentrum Brugge
en Concertgebouw Brugge werkten ook in 2014
nauw samen bij de organisatie van diverse dansvoorstellingen. Brugge onderscheidt zich hierdoor in Vlaanderen niet alleen als muziekstad,
maar duidelijk ook als dansstad.

Een groot gedeelte van de energie in
2014 ging naar de voorbereiding van de
Triënnale beeldende kunst en architectuur
die in 2015 in het straatbeeld van Brugge te
zien zal zijn. In mei is Brugge Plus verhuisd
naar Lange Vesting 112. De kantoren zijn nu
gevestigd in het oude Moritoenhuis.

EVENEMENTEN 2014
De cultuur-toeristische evenementen van
Brugge Plus springen het meest in het oog. Het
eerste evenement in 2014 was Wintervonken, dat
liep van 6 tot 9 februari op de Burg.

Het Concertgebouw was op 29 maart het decor
voor de jaarlijkse Poëzienacht Brugge. Voor deze
3de editie lieten dichters en muzikanten zich inspireren door de duende. Gemis en vertrekken,
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zwerven en nooit thuis komen, maar ook passie,
bezetenheid en feest liepen als een rode draad
door het programma.
Op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen
op 5 april concerteerde Praga Khan op de Markt.
Ongeveer 6 000 muziekliefhebbers zagen hoe
Maurice Engelen het beste van zichzelf gaf.

Cirque Plus in de tuin van het
Grootseminarie.

29 juni stond Het MUSEUMPLEIN op het programma. Musea Brugge gooide de deuren wijd
open op deze zomerse zondag vol kunst, poëzie
en muzikale acts. Naast de veelzijdige permanente collecties in het Groeningemuseum en op
de zolder van het Sint-Janshospitaal, was ook
het Gruuthusemuseum voor een laatste keer
toegankelijk voor het grote publiek alvorens het
een langdurige restauratie onderging.
In 2013 verhuisde Cirque Plus van de site van het
Entrepot naar de tuin van het Grootseminarie en
wegens groot succes was dat in 2014 niet anders.
Cirque Plus gaf professionele circusgezelschappen uit binnen- en buitenland van 19 tot en met
21 juli opnieuw een eigen speelplaats en lokte
heel wat geïnteresseerde bezoekers.
Op het strand van Zeebrugge kreeg het publiek
opnieuw gratis Film op het strand aangeboden.
Dit jaar niet alleen op alle donderdagen van juli,
maar ook die van augustus.

Gezelligheid troef tijdens het
Lichtfeest in Lissewege.

In het centrum van Lissewege was er Lichtfeest
op 22 en 23 augustus.
Als afsluiter van de zomer presenteerde Brugge
Plus Uitzomeren. Een mix van film, muziek en
straattheater in het Sebrechtspark zorgde voor
een geslaagd eindezomerfeestje.
Op Autoloze Zondag op 21 september werd
voor het eerst, onder coördinatie van de dienst
Cultuur, een cultuurmarkt georganiseerd waarop alle Brugse cultuurhuizen hun aanbod voorstelden op de Markt.

Zoals elk jaar was ook de vierde editie van
Kookeet op 4, 5 en 6 oktober opnieuw een groot
succes met meer dan 100.000 bezoekers.

Gezellig uitzomeren
in het park.

Tot slot was er op 11 oktober Iedereen Klassiek.
Voor het tweede jaar op rij sloegen Radiozender
Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en
de Stad Brugge de handen in elkaar om jong en
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oud en kenners en niet-kenners samen te brengen rond klassieke muziek.

CULTUURCOMMUNICATIE
Naast het organiseren van evenementen behartigt Brugge Plus bovendien enkele overkoepelende taken in de culturele sector. De cultuurcommunicatie gebeurt vooral via de UiTdatabank
met onder meer de wekelijkse nieuwsbrief
UiTinbrugge, de UiTkalender in Exit en de online
kalender www.uitinbrugge.be. Specifiek voor
jongeren is er Brugge Leeft en voor kinderen Exit
onder 12.

CULTUUR-ONDERWIJS
Brugge Plus organiseerde ook projecten op het
kruispunt van cultuur en onderwijs:
• De projecten van Vel tegen Vel zijn verbonden
aan een Brugse cultuurorganisatie of stadsdienst. In 2014 waren dat Kunstencentrum De
Werf, de dienst Leefmilieu, het Concertgebouw
Brugge, het Groeningemuseum, Lessen in het
donker en Uitwijken. De projecten bestaan
meestal uit twee workshops waarin de bouwstenen van een kunstdiscipline worden onderzocht en waarin de leerlingen zelf creatief aan
de slag gaan, gecombineerd met een concert,
een film- of theatervoorstelling, een tentoonstelling of een museumbezoek.
• Brugge Plus werkt initiatieven uit zoals de
UiTmetjeklasmarkt en uitmetjeklas.be, waar
leerkrachten kennismaken met het educatieve
aanbod van de stad, en de Inspiratienamiddag
Cultuur, waar leerkrachten op een actieve manier met de educatieve werking van de Brugse
cultuurhuizen en stadsdiensten in contact
worden gebracht.
• De werking cultuur-onderwijs verleende ook
zijn medewerking aan het familieaanbod voor
Open Monumentendag, het educatieve pakket voor de tentoonstellingen rond de Eerste
Wereldoorlog en de didactische schooluitstap
van de dienst Lokaal Onderwijsbeleid.
• Brugge Plus stelde ook de planning op voor
UiTtesters. Elke maand werd een klein groepje
-16-jarigen begeleid om een videoreportage te
maken van een culturele activiteit.
• In het begin van de zomer legde Brugge Plus
de eerste contacten met scholen met het oog
op participatie aan de Triënnale. Die samenwerking wordt in 2015 nog verder afgewerkt.
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CULTUREEL WIJKWERK UITWIJKEN
Het cultureel wijkwerk van Brugge Plus wil, door
middel van cultuur in al zijn vormen, de betrokkenheid van bewoners vergroten bij het cultureel
en sociaal gebeuren van de stad. Ook het niettraditioneel cultuurpubliek, de bewoners van in
en buiten de binnenstad kunnen zo genieten
van culturele evenementen, letterlijk in hun
achtertuin.
Sinds 2010 organiseert Brugge Plus jaarlijks in
mei, juli en september Uitwijken. In 2014 hield
de Uitwijkenkaravaan halt op 21 verschillende
plaatsen in de Brugse wijken. Uitwijken is daarmee uitgegroeid tot een vaste waarde in het
cultureel landschap van Brugge.
Het afgelopen jaar trok de Uitwijkenkaravaan
voor de eerste maal ook in februari, naar aanleiding van het winterfestival Wintervonken, met een
vurig spektakel naar vijf Brugse wijken. A Fuego
Lento van het Franse gezelschap Bilbobasso was
van 1 tot en met 5 februari in Zeebrugge, Sint-Jozef, Assebroek, Sint-Pieters en Kristus-Koning te
bewonderen.

Uitwijken mei bestond uit een namiddagprogramma in Zeebrugge, Dudzele, Sint-Andries,
Sint-Michiels, Assebroek, Kristus-Koning en
in de binnenstad. Naast de theatervoorstelling
van Moustachio was er de workshop Gebuisd! Bouwen met kartonnen buizen en een optreden
van Les Busiciens. Ook de wafelenbakfiets was
opnieuw een groot succes.
In juli vond Uitwijken de week voor Cirque Plus
plaats en stond er een circusvoorstelling in Koolkerke, Sint-Andries, Sint-Pieters, Sint-Kruis
en Ver-Assebroek op het programma. Dit om
enerzijds de mensen warm te maken om naar
het festival te komen en anderzijds ook om de
doelstellingen van Uitwijken te vervullen.

In september waren er vier Uitwijkenweekends.
Deze vonden plaats in Sint-Andries, SintMichiels, Assebroek en Sint-Kruis. Meer dan
30 activiteiten stonden toen op het programma,
waaronder circusvoorstellingen, een juwelenworkshop, concerten, filmvoorstellingen, een
theatervoorstelling met verteltheater en de
fel gesmaakte buurtensoep en het taartenmoment. Bovendien was er ook voor de eerste
keer een ruilkast, die de buurtbewoners zelf in
elkaar moesten zetten. Het principe was zeer
eenvoudig: je legt iets in de kast en je haalt er
iets uit. Op woensdag was er ook telkens een
welkomstavond waarop alle mensen uit de buurt
uitgenodigd waren.
Met De Werf werd in coproductie de theatervoorstelling The Golden Palace van Ballet
Dommage speciaal gemaakt voor Uitwijken. Er
waren ook intense samenwerkingen met Vel
tegen Vel (cultuur-onderwijs), de Openbare
Bibliotheek Brugge, Erfgoedcel Brugge, Kunstencentrum De Werf, Woesh, …

KRINGLOOPEXPO
Sinds 2011 wil Brugge Plus met Kringloopexpo
een tweede leven geven aan tentoonstellingsen podiummateriaal. Zowat alle grote culturele
spelers uit Vlaanderen en Brussel zijn actief op
www.kringloopexpo.be. Ook vele van de Brugse
stadsdiensten maakten reeds dankbaar gebruik
van het aanbod op deze website. Kringloopexpo

wil culturele organisatoren ook stimuleren om bij
hun producties vanaf de ontwerpfase rekening te
houden met duurzaam (her)gebruiken van hun
materiaal. Daarom wordt ook samengewerkt
met belangrijke Belgische partners zoals: Green
Track, Jonge Sla, Groene Apen, REcoEP, Ovam,
Transitienetwerk Vlaanderen, Huged, Komosie, …

IN&UIT
Een ander terrein waarop Brugge Plus actief is,
omvat het cultuurtoeristisch onthaal en de ticketverkoop via In&Uit, een bezoekerscentrum waar
iedereen terecht kan voor informatie, tickets en
toeristische dienstverlening. In&Uit Brugge kreeg
het afgelopen jaar 384.656 bezoekers over de vloer.
Van het totale aantal bezoekers was 58 % toerist.
42 % van de bezoekers kocht tickets aan de balie.
Engelse toeristen hadden het grootste aandeel,
vervolgens respectievelijk Franse, Nederlandse,
Spaanse en Duitse toeristen. 2849 bezoekers
kochten een stadsgids voor 5 euro en 2458 toeristen een Brugge Citycard. In&Uit Brugge verkocht
in 2014 in totaal 81.215 tickets, waarvan 49.572 (of
61 %) via de balie en 31.643 (of 39 %) online.
Brugge Plus heeft een eigen uitgebreid jaarverslag van 2014 dat op eenvoudige aanvraag kan worden verkregen (050 44 20 02 of
info@bruggeplus.be of zelf downloaden op
www.bruggeplus.be).
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Musea Brugge
Musea Brugge is de overkoepelende organisatie van 16 museumlocaties met een
heel gevarieerd aanbod. De locaties zijn
opgedeeld in 3 groepen: het GROENINGEMUSEUM (Musea voor Schone Kunsten),
het HOSPITAALMUSEUM (historische
hospitalen met onder meer de Memlingcollectie) en het BRUGGEMUSEUM (stadsmuseum). Jaarlijks bezoeken ongeveer 1
miljoen binnen- en buitenlandse gasten een
of meerdere Stedelijke Musea.
Musea Brugge wordt ondersteund door
de overkoepelende afdelingen Uitbating,
Veiligheid en Techniek, Marketing &
Communicatie,
Financiën,
Personeel
& Merchandising en Collectie en Documentatie.
De afdeling Uitbating, Veiligheid en Techniek staat in voor de erfgoedbewaking
in alle 16 museumlocaties, zowel in de
museumzalen als via een 24/24 uur bemande controlekamer. Verder stelt de afdeling een technische ploeg (schrijnwerkers,
elektricien, schilder) ter beschikking voor
dagelijks onderhoud, op- en afbouw van
tentoonstellingen en art handling. De
overige ondersteunende afdelingen komen
hierna iets uitgebreider aan bod.

Installatie van Ellen Harvey.

Musea Brugge is tot slot ook verantwoordelijk voor Raakvlak (de intergemeentelijke
dienst archeologie Brugge en Ommeland)
en Erfgoedcel Brugge.

In 2014 was er een bestuurlijke wissel:
Till-Holger Borchert en Hubert De Witte
volgden dr. Manfred Sellink op, die zijn
functie bij Musea Brugge inruilde voor het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in
Antwerpen. Till-Holger Borchert blijft naast
zijn nieuwe directeursfunctie ook conservator van het Groeningemuseum.

GROENINGEMUSEUM & ARENTSHUIS
In 2014 lag de focus vooral op de permanente
collectie. In verschillende collectiepresentaties
zoals ‘Van Palmzondag tot Pinksteren. Passieprenten van Johannes Stradanus’, ‘Aanwinsten
in context’, ‘Virtuoos Maniërisme, prenten van
Hendrick Goltzius en tijdgenoten’, ‘Dan van
Severen’ en ‘Jules De Bruyckere te gast bij
Frank Brangwyn’ werden de sterktes en de
ongekende aspecten van de eigen collectie benadrukt. Het project van Ellen Harvey
vormde daarbij de kers op de taart, omdat deze
Amerikaanse kunstenares in opdracht van het
museum een nieuwe installatie maakte, waarbij Brugge, Zeebrugge en ‘The Unloved’-depotstukken centraal stonden. Bij de tentoonstellingen ‘Virtuoos Maniërisme’ en ‘The Unloved’
verschenen tentoonstellingscatalogi.
De collectie werd bovendien met kwalitatief
hoogstaande kunstwerken (5 schilderijen en 1541
werken op papier) uitgebreid. De belangrijkste
waren ‘Het portret van een vrouw met haar twee
kinderen’ van Joseph Franciscus Kinsoen en de
prentencollectie van Van Hoorebeecke. Deze
collectie van 1539 prenten vormt, na de verwerving van de Steinmetzcollectie, de belangrijkste
prentenacquisitie voor de stad ooit.
Ook werd de collectie versterkt met langdurige
bruiklenen uit privéverzamelingen en uit de verzameling van het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen, dat dankzij collectiemobiliteit tot 2017 elf werken heeft uitgeleend
aan het Groeningemuseum.
Het collectieregistratiesysteem Adlib vormt
daarnaast de basis voor de ontsluiting van de
collectie op internet (www.erfgoedinzicht.be,
www.vlaamsekunstcollectie.be en www.vlaamseprimitieven.eu). Jaarlijks wordt de informatie
uitgebreid en verdiept. Op het vlak van collectieregistratie werden belangrijke stappen genomen die het gebruik van het collectieregistratie-
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systeem Adlib als beheersysteem optimaliseren.
Zo stapte het Groeningemuseum mee in een
traject van vzw Packed rond ‘Persistente Identificatie’ en werden de eerste stappen gezet om een
IOSmapper te ontwikkelen waarmee evacuatieplannen van de collectie kunnen worden opgemaakt.
Op educatief vlak ging er aandacht uit naar de
herwerking van de Museummenu’s (lager onderwijs) en werd er samen met Brugge Plus het
Vel-tegen-Vel project georganiseerd. Het Groeningemuseum droeg bij aan vele evenementen
zoals Krokuskriebels, Knipoogdag vtbKultuur,
Erfgoeddag, Uitmetjeklasmarkt, Openmuseumdag, Autoloze zondag en Kunstendag. In samenwerking met de Vrienden van Musea Brugge
werden een tiental lezingen georganiseerd.
Het Vlaams Onderzoekscentrum voor Kunst in
de Bourgondische Nederlanden organiseerde
samen met de Universiteit van Louvain-la-Neuve
het internationale XIX symposium for the study
of underdrawings and technology in paintings,
dat plaatsvond in Brugge. Daarnaast vond ook
de eerste editie van de Musea Brugge Research
School plaats. Dit nieuwe initiatief werd bijzonder
gesmaakt door de internationale studenten en
werd beschouwd als een belangrijke aanvulling
op hun opleiding.
De Musea werkte ook verder aan het onderzoeksproject ‘Rondom Pourbus en de familie
Claeissens’ en bood ondersteuning aan onderzoeksprojecten van externen, waarvan het
publicatieproject ‘Frames and Supports in
Flemish Paintings of the 15th and 16th Century’
de belangrijkste was. De medewerkers van het
Groeningemuseum en het Vlaams Onderzoekscentrum gaven voordrachten en lezingen binnen
en buiten het museum en publiceerden in vaktijdschriften.

SINT-JANSHOSPITAAL &
OLV-TER-POTTERIE
Infrastructuur en collectie
Een gefaseerde herinrichting en revalorisatie
van de collecties, gebouwen en site van OnzeLieve-Vrouw-ter-Potterie, aansluitend bij de
geplande heropening van het bejaardencentrum op het domein eind 2015, hebben enkele
museale initiatieven in goede banen geleid. Een
project rond de zilvercollectie en de realisatie

van een begeleidende publicatie werden aangevat. Met het oog op een nieuwe presentatie onderzochten en behandelden specialisten waar
nodig de zilververzameling. De verzameling
gleiswerk kreeg opnieuw een plek in de vaste
opstelling. Met OCMW Brugge werden de eerste
concrete stappen gezet voor een publicatie over
het museum.

Detail uit ‘Mars, omringd door
de Vrije Kunsten, triomfeert
over de Onwetendheid’ door
Antoon Claeissens.

Ook wetenschappelijk onderzoek en documentatie maken deel uit van de doelstellingen van
het Sint-Janshospitaal. Er werd onderzoek
naar de opdrachtgevers van het Ursulaschrijn
bekendgemaakt. Dr. Ronald van Belle identificeerde de vierde opdrachtgever. Ook was het
onderzoek, onder leiding van prof. Hélène Verougstraete (UCL), naar de omlijstingen van de
panelen uit de 15de en 16de eeuw van belang.
De rekeningboekjes van Jan Floreins (eind 15de
eeuw) werden gerestaureerd, evenals het 17deeeuwse beeld van de H. Apollonia.
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Voor.

Detail uit het Drieluik
van Jan Floreins.

Na.

Publiekswerking, imagoverbreding en
presentatie
In 2014 ging bijzondere aandacht naar multimedia en een bredere aanpak van de publieksinformatie. De realisatie van een aantrekkelijk
tentoonstellingsprogramma en een kwaliteitsvolle en gedifferentieerde publiekswerking,
een geïntegreerde visie op de sites, gebouwen,
verzamelingen en (im)materiële geschiedenis en
het optimaliseren van de (internationale) uitstraling en betekenis van het museum, waren de vier
strategische doelstellingen die aan de hand van
concrete projecten werden geoperationaliseerd.
In het Sint-Janshospitaal stuurden vier proefopstellingen - ter voorbereiding van een totale
herinrichting - de museale initiatieven, project-

gebonden en structureel, aan. Proefopstelling I:
“Het Sint-Janshospitaal vervlecht een medisch
en religieus zorgverhaal”, werd geüpdatet met de
pop-up wall “Een medische therapie: klisteren”.
Proefopstelling II, een “vernieuwde installatie
van de Hans Memling-panelen”, gekoppeld aan
een herwaardering van de kapel van het hospitaal als ruimte van verstilling, werd aangevat. De
opstelling van het Reins- en Floreins-drieluik
werd geactualiseerd aan de hand van een nieuwe tentoonstellingsplaats in volledig nieuwe
vitrines en op een andere locatie in het museum
opgesteld. De mogelijkheden die een nieuwe
opstelling van het Johannesretabel bieden op het
gebied van onderzoek, presentatie en publieke
toegankelijkheid, werden nauwkeurig onderzocht naar haalbaarheid.
De structurele samenwerking met MAC’s au
Grand-Hornu in Mons werd bevestigd met de
tentoonstelling “Les registres du Grand-Hornu”
van C. Boltanski.
Het jaarlijks project ‘OCMW te gast’ sloot het
jaar af met een bruikleen van het 16de-eeuwse,
Brusselse ‘Retabel van de Geboorte’ (collecties
OCMW-Brussel).
De Belgisch-Canadese kunstenaar Thierry Delva
is een week artist-in-residence met een project
in voorbereiding rond de werken van Memling.
De tentoonstellingen “Vrouwen op den besem
en derghelijck gespoock”, in samenwerking met
het Catharijneconvent Utrecht en “L’homme, le
dragon et la mort”, in samenwerking met MAC’s
au Grand-Hornu in Mons (Mons 2015), werden
wetenschappelijk voorbereid. “Zusterverhalen”,
een project immateriële/mondelinge geschiedenis rond getuigenissen van zusters van het
Sint-Janshospitaal en Onze-Lieve-Vrouw-terPotterie, werd verder op punt gesteld en zal
vanaf 2016 in proefopstelling IV, “de zusterge-
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meenschap vroeger en nu”, worden verwerkt.
De structurele samenwerking met De Werf en
het Concertgebouw Brugge werd bestendigd aan
de hand van het vierdaagse Jazz Brugge Festival,
het SLOW-Festival met hedendaagse dans en
Les chambres des Arts Plastiques (SLOW Talk).
De publiekswerking nam actief deel aan terugkerende evenementen zoals ‘Schatten van Vlieg’,
‘Kunstendag voor kinderen’ en ‘Erfgoeddag’.
Daarnaast kon de individuele bezoeker terecht
op de theatermonoloog ‘Het Elfde Gebod’ en
‘Museumplein’. Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie
kreeg aangepaste publieksteksten in grootletter
en braille. In 2014 gaf de publiekswerker twee
farmaciegerelateerde lezingen in Leuven en
Ferrara. Scholen reserveerden Museummenu’s
en ontleenden de museumkoffer. Studenten
verpleegkunde werden verwend met rondleidingen op maat.

BRUGGEMUSEUM
Op 14 oktober, precies honderd jaar na de Duitse
inval in Brugge, is in de stadshallen de tentoonstelling ‘14-18 Oorlog in beeld | Brugge in oorlog’ geopend. Het Bruggemuseum nam samen
met Toerisme Brugge, het Stadsarchief Brugge
en Brugge Plus de coördinatie op zich. Vanuit
een historische en artistieke invalshoek werd dit
wereldconflict niet enkel in zijn Brugse context
getoond, maar ook in een internationaal kader
geduid. Magnumfotograaf Carl De Keyzer bracht
twee fotografietentoonstellingen. Enerzijds selecteerde hij historisch fotomateriaal uit internationale verzamelingen, anderzijds sprak hij 9
collega’s van het agentschap Magnum aan om
vanuit hun achtergrond de herdenking van WO I
in beeld te brengen. Co-curator David Van Reybrouck stond stil bij de jonge doden van toen en

nu in een ‘Lamento’ over zelfdoding bij jongeren
in West-Vlaanderen. Sophie De Schaepdrijver
stond als curator in voor het historische luik dat
het verhaal bracht van Brugge als bezette stad
en als uitvalsbasis voor de oorlog op zee. Bij de
tentoonstelling was een uitgebreid programma
aan randactiviteiten voorzien: een rondleiding op
maat, ook voor leerlingen uit de lagere school
en het middelbaar onderwijs, lezingen, een inspiratiebundel voor de onderwijssector en een
mobiele applicatie rond WO I in Brugge. Er zijn
drie catalogi gerealiseerd bij de tentoonstelling.
In het Volkskundemuseum is de reeks Snapshot verdergezet. Tijdens de tentoonstelling die
in april van start ging, lag de focus op de kanttraditie in Brugge met ‘Kantje boord. Kant
vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts’.
Zowel de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, het Kantcentrum, Kant-Act en de kantclub
Ver-Assebroek waren partners. In oktober ging
Snapshot 10 van start met een fotografiereeks
over de Hallebardiers door Max Pinckers.
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Installatie “Les registres
du Grand-Hornu” van
C. Boltanski herdenkt de
mijnwerkers van de mijn
van Hornu en hun familie.

Snapshot 9: Kantje boord.
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Het Gezellemuseum richtte de focus op kunstenaar Marcel Van Maele. Voor het eerst is al het
‘gepubliceerde’ werk van Van Maele samengebracht in de tentoonstelling ‘Genummerd
& Getekend. Marcel van Maele in Meervoud’.
Naast zijn gedrukte bundels, grafische edities en
kunstenaarsmappen, worden al zijn multipels
gepresenteerd. Dit archief van edities wordt aangevuld met film- en geluidsfragmenten.
Het onderzoeksproject MAGIS Brugge (Marcus
Gheeraerts Informatie Systeem) kreeg in het
najaar van 2014 een publieksluik met de website
www.kaartenhuisbrugge.be/magis.

tot lezingen, erfgoeddagen, cultuurmarkten, enz.
In 2014 coördineerde de dienst ook het
‘Museumplein’, een open museumdag met een
reeks activiteiten. Verder staat de communicatieafdeling ook in voor het actief onderhoud van de
museumwebsite en is ze actief op diverse sociale
media, zoals Facebook, Twitter, Flickr, enz.
De afdeling verzorgt de lay-out van 90 % van het
eigen promodrukwerk en de advertenties die
geplaatst worden.
Ten slotte staat de communicatieverantwoordelijke ook in voor de redactie van museumbijdragen in het stedelijk magazine BruggeINspraak
en voor het schrijven van tal van artikels.
Pers
De communicatieafdeling speelt voortdurend in op
de vragen van de media en probeert de aandacht
voor de musea continu levendig te houden. In 2014
werden ongeveer 30 persberichten uitgestuurd,
tientallen persconferenties georganiseerd en heel
wat filmploegen onthaald. De aanpak resulteerde
in zo’n 1000 recensies en heel wat radio- en televisiereportages. Naast de free publicity werd ook
advertentieruimte aangekocht in nationale media.

COMMUNICATIE & MARKETING

Marketing
Het opzetten van joint promotions blijft cruciaal.
Voor de tentoonstelling ‘14-18. Oorlog in Beeld
| Brugge in Oorlog’ sloot de afdeling mediadeals
met onder meer De Standaard en VRT. Er werd
tevens een B-Dagtrip ontwikkeld en een affichecampagne in het station opgezet.

Deze overkoepelende afdeling staat in voor het
promoten van de permanente collecties van de
16 musea enerzijds en alle tijdelijke expo’s en
andere evenementen anderzijds. Publieks- en
doelgroepenbereik wordt ook voor culturele instellingen steeds belangrijker. De marketingverantwoordelijke stuurt de front- en backoffice
aan. De communicatieverantwoordelijke stuurt
onder andere twee onthaalbeambten aan.

Bezoekcijfers
Musea Brugge mocht in 2014 een totaal van
1.061.418 bezoekers verwelkomen, wat een stijging betekent ten opzichte van 2013. Toen werd
namelijk afgeklokt op 924.586 bezoekers. De drie
drukst bezochte locaties waren de O.L.V.-kerk
(324.451), het Belfort (266.768) en het Groeningemuseum (128.266).

Communicatie
In 2014 lag de focus op ‘14-18. Oorlog in Beeld
| Brugge in Oorlog’. Hiervoor werd samen met
Toerisme Brugge een uitgebreid communicatieplan uitgewerkt en gecoördineerd. Daarnaast
werd vanzelfsprekend ook aandacht besteed aan
de permanente collecties, maar ook aan andere
tijdelijke projecten gaande van tentoonstellingen
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Bezoekers 2014
maand
januari
februari
maart

Groeningemuseum
6.123
8.030

Arentshuis
1.569
2.032

Lantaarntoren
622
898

Gruuthuse

O.L.V.-kerk

1.985
2.416

7.052
8.875

Belfort
13.801
17.376

Stadhuis

Brugse Vrije

3.231
4.121

Archeologie

2.093
2.052

727
1.009
1.103

9.214

2.426

894

3.141

20.249

21.281

5.454

3.167

april

13.888

3.043

1.119

3.942

37.207

23.680

6.907

3.938

998

mei

15.214

3.102

1.219

4.608

43.470

24.474

9.187

4.461

1.104

juni

10.740

2.371

733

4.232

32.626

23.629

5.878

3.155

825

juli

11.149

2.705

945

0

35.807

27.100

6.246

3.834

1.204
1.574

augustus

14.457

3.686

1.298

0

43.569

26.247

9.142

5.151

september

10.331

2.749

886

1.427

31.725

22.516

5.766

3.578

986

oktober

12.499

2.634

2.023

0

28.456

25.812

6.557

3.959

1.257

november

8.043

1.797

711

0

16.649

20.133

4.639

2.996

657

december

8.578

1.770

534

0

18.766

20.719

4.990

3.202

744

128.266

29.884

11.882

21.751

324.451

266.768

72.118

41.586

12.188

Sint-Janshospitaal
3.752
4.658

O.L.V.-terPotterie
235
282

totaal
maand
januari
februari

Gentpoort
202
284

Volkskunde
816
1.186

St-JansHuismolen

Koeleweimolen
0
0

Gezelle
0
0

172
137

diversen

totaal
42.380
53.356

maart

378

1.583

0

0

418

6.652

414

76.374

april

346

1.883

0

0

322

9.968

415

107.656
123.669

mei

471

1.935

2.162

0

336

11.358

568

juni

212

1.459

1.720

0

266

8.976

413

97.235

juli

213

1.541

1.442

344

240

8.073

324

101.167
121.027

augustus

329

1.972

1.726

474

262

10.698

442

september

320

1.679

488

0

392

9.224

398

oktober

367

1.682

446

0

416

8.509

606

92.465
3.953

99.176

november

232

1.127

0

0

276

5.202

255

9.886

72.603

december

181

3.751

0

0

179

5.456

200

5.240

74.310

3.535

20.614

7.984

818

3.416

92.526

4.552

19.079

1.061.418

totaal

FINANCIËN, PERSONEEL &
MERCHANDISING
Globaal gezien was 2014 vanuit financieel oogpunt
een goed jaar voor Musea Brugge. Er werd ongeveer een derde meer ontvangsten binnengehaald
dan begroot. In de museumshops werden enkele
rationaliseringen doorgevoerd: de sterkere shops
werden beter ondersteund en de minder sterke
shops werden gesloten. In het Belfort werd de
shop vervangen door een verkoopautomaat, en in
de herberg van het Volkskundemuseum werd de
reguliere uitbating stopgezet en vervangen door
een vrijwilligerswerking. Binnen de merchandising werd verder ingezet op het verruimen van het
aanbod van producten met democratische prijzen.
Een aantal museale locaties kregen een andere
bestemming en de drukbezochte musea werden
zo goed mogelijk versterkt. Vooral de Onze-LieveVrouwekerk kon spectaculaire cijfers voorleggen
in het voorbije jaar, met dank aan de film ‘The
Monuments Men’ waarin de Madonna van Michelangelo uitgebreid aan bod kwam.

collectiestukken van Musea Brugge die vroeger de
wanden sierden. Ook het nieuwe politiekantoor in
Assebroek werd voorzien van passende decoratie.
Op het vlak van uitgaven werd de gevoerde koers
van besparingen verder gezet. Inzake personeels-

De ‘Madonna met Kind’
van Michelangelo wordt
door de echte ‘Monuments
Men’ gered.

Opnieuw werden heel wat stadskantoren voorzien van nieuwe decoratie na het weghalen van de
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beheer kan gemeld worden dat de musea in het
voorbije jaar afscheid namen van hun directeur
die vervangen werd door Till-Holger Borchert.
Voor het zakelijk aspect worden de musea bijgestaan door Hubert De Witte. Binnen het uitbatingspersoneel werden inspanningen geleverd om
ondanks de besparingen het personeelsbestand
zo goed mogelijk op peil te houden.

COLLECTIE & DOCUMENTATIE
De afdeling Collectie en Documentatie omvat de
werking van de museumbibliotheek en de afdeling Behoud en Beheer. De bibliotheek beheert
het vaste tijdschriftenbestand en verwierf afgelopen jaar 412 boeken voor de bibliotheek en 240
in het kader van het Vlaams Onderzoekscentrum
voor de Kunst in de Bourgondische Nederlanden.
De cel Behoud en Beheer behandelde tijdelijke
uitgaande bruiklenen van 78 objecten uit eigen
collectie aan 23 instellingen en 29 kunstwerken
in langdurige bruikleen aan Kantcentrum vzw.
De afdeling werkt inhoudelijk en praktisch mee
aan alle eigen tentoonstellingen op het vlak van
behoud en beheer. In dit kader zijn 30 kunstwerken geconserveerd of gerestaureerd, voornamelijk in eigen beheer, naast conservatie van
de totale collectie kerkzilver van het Onze-LieveVrouw-ter-Potteriemuseum in uitbesteding.
Naast de verbetering en aanpassing van 12.277
gegevens groeide de digitale databank van de
eigen collecties in 2014 aan met 1.219 objectrecords. Deze opdracht wordt ondersteund door
het maken van digitale opnames door Lukas Art
in Flanders voor een totaal van 1595 opnames.
In de loop van 2014 vonden twee intensieve verhuisbewegingen plaats: het overbrengen van de
collecties in het Gruuthusemuseum naar depotruimtes, alsook de verhuis van alle tijdschriften in functie van de uitbouw van de centrale
museumbibliotheek op de site van het SintAndreasinstituut. Daarnaast zijn de installatie
van rekken en een bewaarsysteem voor wandtapijten in het uitgebreide textieldepot, de vernieuwing van de bureauruimtes en het voorzien
van twee nieuwe depotruimtes in het prentenkabinet het vermelden waard.
Vanuit de afdeling Collectie en Documentatie
werd tenslotte de tentoonstelling ‘Brugse zendelingen naar de vier windstreken’ georganiseerd.
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ERFGOEDCEL BRUGGE
Erfgoedcel Brugge wil in samenwerking met
verschillende erfgoedactoren zoveel mogelijk
mensen het rijke Brugse cultureel erfgoed laten
ontdekken. Informeren, ondersteunen en samenwerken rond erfgoed zijn hierbij speerpunten.
Op 26 en 27 april werden maar liefst 60 activiteiten georganiseerd om het GRENZELOZE erfgoed
van Brugge in de kijker te zetten, samen goed
voor 10.000 bezoeken. Het thema ‘Grenzeloos’
was ook dé kans om Brugse etnisch-culturele
zelforganisaties samen te brengen rond hun
erfgoed. Een fototentoonstelling en filmpjes over
Brugse migratie reisden langs Brugse scholen en instellingen. De portretten en verhalen
staan op www.beeldbankbrugge.be en op
www.verhalenbankbrugge.be.
In het kader van de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog werd de Brugse oorlogskrant ‘de
Stadsbode, het officiële orgaan van het gemeentebestuur voor Brugge en omliggende’ gedigitaliseerd en op www.historischebronnenbrugge.be
geplaatst.
Iedereen met interesse in historische kaarten of
de geschiedenis van zijn/haar huis kan terecht op
de nieuwe website www.kaartenhuisbrugge.be.
Op een druk bijgewoonde studiedag werd
duidelijk hoe de opvolger van Huizenonderzoekbrugge.be inzetbaar is naar onderwijs, onderzoek en stadsbeleving toe.
Het fotoboek ‘Brugge Snapshot’ was het orgelpunt van de eerste acht edities van de gelijknamige tentoonstellingsreeks. De fotoreportages
werden aangevuld met impressies van gelegenheidsauteurs. Op de Burg werd een overzicht gepresenteerd op grote panelen.
Digitaal erfgoed combineren met toeristische
informatie via nieuwe mediatoepassingen is
een van de uitdagingen waar Erfgoedcel Brugge
achter de schermen hard aan werkt. Dankzij
extra subsidies van Toerisme Vlaanderen presenteert de cel in het voorjaar van 2015 de eerste
apps van indoor en outdoor erfgoedroutes.

Stadsarchief

HERDENKING VAN DE EERSTE
WERELDOORLOG

De tentoonstellingen, vanuit Musea Brugge gecoördineerd door Ina Verrept, liepen nog tot 22
februari 2015. Aan deze tentoonstellingen ging
een jarenlange voorbereiding vooraf. Op voorstel
van de hoofdarchivaris stelde het stadsbestuur
al in 2011 prof. dr. Sophie De Schaepdrijver, algemeen erkend specialist op het gebied van de
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, aan
als curator voor het historische luik. Op basis van
een prijsvraag werd in 2013 Koen Bovee tot tentoonstellingsarchitect uitgekozen. In 2014 waren
zowat alle personeelsleden van het Stadsarchief
betrokken bij de voorbereiding van dit project,
zowel naar inhoud als naar vorm en praktische
uitwerking toe. En uiteraard was voor de opbouw
en de afwerking van de tentoonstelling de medewerking van Musea Brugge noodzakelijk. De
tentoonstelling belichtte alle aspecten van de
geschiedenis van Brugge in de Eerste Wereldoorlog tegen de achtergrond van de algemene
geschiedenis. Originele stukken en gedigitaliseerde informatie werden op een evenwichtige
manier gecombineerd. Het Stadsarchief zorgde
ook voor de beeldredactie van het begeleidende
boek ‘Bolwerk Brugge. Bezette stad in 14-18’ van
Sophie De Schaepdrijver.

In het Stadsarchief ging heel wat aandacht en
energie naar het historische luik van het tentoonstellingsproject ‘14-18: Oorlog in Beeld |
Brugge in Oorlog’ in de Garemijnzaal van de
Stadshallen. Dit groots opgezette initiatief opende op 14 oktober, de honderdste verjaardag van
de aankomst van de Duitse troepen in Brugge.

In samenhang met deze tentoonstelling organiseerde Sophie De Schaepdrijver voor het Stadsarchief nog een apart tentoonstellingsluik in de
Militaire Kapel (Kartuizerinnenstraat), waarin de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Brugge centraal stond.

2014 stond in het Stadsarchief in het teken
van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten, digitaliseringsprojecten en zelfs
de belangrijkste aanwinst voor het Stadsarchief hadden te maken met WO I. Daarnaast veranderde de bestaande website www.
huizenonderzoekbrugge.be in de geactualiseerde versie www.kaartenhuisbrugge.be.
Bij de doordeweekse activiteiten is het vermelden waard dat de bouwvergunningsdossiers naar het Stadsarchief zijn overgebracht
en daar nu tot en met 1994 raadpleegbaar
zijn. Overdracht, selectie en vernietiging van
(semi-)dynamisch papieren archief vormen
één van de kerntaken van het Stadsarchief.
De expertise van het Stadsarchief resulteerde
in een belangrijke bijdrage aan de samenstelling van de selectielijsten voor gemeentearchief die in heel Vlaanderen worden gebruikt en beschikbaar zijn op de websites van
onze beroepsvereniging (www.vvbad.be) en
het Rijksarchief (www.arch.be).
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De website www.historischebronnenbrugge.be
werd uitgebreid met de online publicatie van de
‘Stadsbode voor Brugge en omliggende. Officieel
Orgaan van het Gemeentebestuur’, de officiële
stadskrant van Brugge die verscheen van 1917
tot 1919 en een belangrijke bron is voor de kennis
van het dagelijks leven in de Eerste Wereldoorlog. Deze internetpublicatie, in samenwerking
met de Openbare Bibliotheek en de Erfgoedcel,
werd gelanceerd op 1 oktober in de Openbare
Bibliotheek in aanwezigheid van burgemeester
Renaat Landuyt en met een toelichting door prof.
dr. Sophie De Schaepdrijver.

BIJZONDERE AANWINSTEN
De belangrijkste aanwinst bestaat uit de schenking van het familiearchief Visart de Bocarmé,
met onder andere het persoonlijk archief van
graaf Amedée Visart de Bocarmé, burgemeester van 1876 tot 1924. Deze schenking kwam tot
stand door bemiddeling van prof dr. Sophie De
Schaepdrijver. De schenkingsacte werd op 22
december ondertekend door burgemeester Renaat Landuyt en hoofdarchivaris Noël Geirnaert
namens de Stad Brugge en door graaf Etienne
Visart de Bocarmé namens de familie.
Een tweede belangrijke aanwinst werd verworven op de veiling van 4 oktober van het antiquariaat Marc Van De Wiele: het eigenhandig geschreven testament uit 1540 van de Bruggeling
Jan de Witte, bisschop van Cuba en oprichter van
de Stichting Cuba, een belangrijk instituut voor
hoger onderwijs in Brugge.

Burgemeester Renaat Landuyt en graaf Visart de Bocarmé
ondertekenen de schenkingsakte van het familiearchief
Visart de Bocarmé.
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Eveneens bij antiquariaat Marc Van De Wiele
verwierf het Stadsarechief een omvangrijk
pakket zeldzame ansichtkaarten van Brugge.

UITBREIDING VAN DE TOEGANGEN OP
INTERNET: DE VIRTUELE LEESZAAL
VAN HET STADSARCHIEF
Tijdens het Erfgoedweekend (26-27 april) werd
de nieuwe website www.kaartenhuisbrugge.be
gelanceerd, die de vroegere site www.huizenonderzoekbrugge.be vervangt met een veel groter
aanbod aan gegevens en zoekmogelijkheden.
Op 4 november volgde een studiedag met 150
deelnemers waarop de website officieel werd
voorgesteld. Deze website kreeg vanaf eind
april 5306 bezoekers. De absolute koploper blijft
www.beeldbankbrugge.be, die werd aangevuld
met 2132 beschrijvingen, waardoor er eind 2014
40.116 afbeeldingen uit de collectie van het Stadsarchief konden worden geraadpleegd. De site
werd 52.269 keer aangeklikt door 36.805 unieke
bezoekers. www.archiefbankbrugge.be werd
20.952 keer bezocht door 6930 unieke bezoekers. www.historischebronnenbrugge.be, met
sinds 1 oktober vijf van de veertien bronnentoegangen uit het Stadsarchief, werd 10.717 keer
aangeklikt door 8021 unieke bezoekers. Voor
de instandhouding van drie van de vier hierboven vermelde websites was de inbreng vanuit de
Erfgoedcel onmisbaar.

ANDERE PUBLIEKSACTIVITEITEN
Naast de activiteiten in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, organiseerde

Handtekening van Bruggeling Jan de Witte, bisschop van
Cuba, onder zijn testament (1540).

het Stadsarchief drie kleinschalige tentoonstellingen: ‘Japanse belangstelling voor het Stadsarchief en de middeleeuwse geschiedenis van
Brugge’, naar aanleiding van het thema ‘Grenzeloos’ van Erfgoeddag 2014 (26 april – 16 juni),
‘Opmerkelijke documenten rond de Brugse
beiaard’, naar aanleiding van het internationaal
beiaardcongres van 29 juni tot 6 juli in Antwerpen en Brugge (30 juni – 4 augustus), en ‘100 jaar
Palace Hotel’, op verzoek van ‘de Vrienden van de
Residentie Palace’ (20 juli – 31 augustus, in het
Toerismegebouw, Zeebrugge). Het Stadsarchief
leende daarnaast nog stukken uit voor 6 tentoonstellingen.
De overige publieksactiviteiten verliepen zoals
steeds in samenwerking met de vzw Levend
Archief. Vermeldenswaardig is hier de publicatie van het boek ‘Achter Brugse muren. Op zoek
naar materiële cultuur in Brugge’ als nummer 8
in de reeks ‘Leven in oude huizen’.
45 groepen bezochten het Stadsarchief (29 in
2013), waarvan 33 schoolgroepen. Zes groepen
hadden hun geleid bezoek voorbereid op basis
van de website www.adornesachterna.be, bestemd voor het middelbaar onderwijs.

EN ZOALS STEEDS: DE DOORDEWEEKSE
WERKING VAN HET STADSARCHIEF
Er waren 2854 dagelijkse inschrijvingen in het
register van de leeszaal, een sterke daling ten
opzichte van 2013 met 3182 inschrijvingen. De
geregistreerde bezoeken vertegenwoordigen 709
unieke bezoekers (810 in 2013). De daling is te
wijten aan de verder doorgedreven digitalisering
en de online beschikbaarheid van steeds meer
documenten. Opmerkelijk is het steeds intenser
gebruik van de leeszaal door studerende studenten tijdens de vakanties, goed voor 221 bezoeken
(107 in 2013, 15 in 2012). De bezoekers van de
leeszaal vroegen 4235 keer documenten uit het
depot aan (4828 in 2013, 5111 in 2012).
De stedelijke administratie droeg 1370 dozen
voor permanente bewaring over (983 in 2013, 270
in 2012, 1200 in 2011, 1000 in 2010). Het grootste
gedeelte daarvan bestond uit bouwdossiers tot
1994. 111 meter archief kon worden vernietigd
(150 in 2013, 238 in 2012, 75 in 2011, 50 in 2010).
De digitaliseringsprojecten van het Stadsarchief
verdienen hier een aparte vermelding. Deze
projecten kunnen alleen in stand worden gehouden dankzij de vrijwilligerswerkgroep Enter
van de vzw Levend Archief. Het meest in het oog
springend in 2014 zijn de digitalisering van de
Burgerlijke Stand van de deelgemeenten, met
het oog op de ontsluiting op www.archiefbankbrugge.be, voorzien in 2015.
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Toerisme

Toerisme
Zoals het lopende strategisch plan voor het
toerisme in Brugge wil bewerkstelligen, was
ook in 2014 de focus gericht op kwaliteitstoerisme in al haar facetten. Nadat in 2013
de koetsiers, bootjesexploitanten en taxichauffeurs het opleidingstraject rond gastheerschap hadden gekregen, waren nu de
onthaalmedewerkers van musea, attracties en
bezienswaardigheden en van toeristische infokantoren aan de beurt. Interculturaliteit is
in dit traject een belangrijk begrip, dat zeker
in de praktijk zal kunnen gezet worden bij de
verwachte toename van het aantal bezoekers
uit Indië, n.a.v. ‘Peekay’, de succesvolle Bollywoodfilm waarin Brugge als gastlocatie een
hoofdrol speelt. Het hameren op de kwaliteit
en diversiteit van Brugge als toeristische bestemming lijkt te lonen, want Brugge wordt
vaak en succesvol op allerhande reissites vermeld. En ook heel wat Brugse hotels en B&B’s
staan hoog genoteerd in diverse rankings.

TOERISME IN CIJFERS

Evolutie overnachtingen in Brugge 2010-2014
(exclusief Zeebrugge en exclusief
vakantiewoningen)
land van
herkomst
België

2010

2011

2012*

2013*

312.262

333.070

369.457

389.114

392.128

Nederland

181.403

178.883

186.573

164.272

158.215

Duitsland

107.421

129.573

135.255

139.032

152.791

Frankrijk
Verenigd
Koninkrijk
Luxemburg

177.733

201.930

188.268

186.998

206.969

351.426

368.064

392.881

427.795

475.038

Ierland

2010
hotels

2011

2012

2013

2014

111

108

103

102

101

3.505

3.495

3.407

3.396

3.351

gastenkamers V

7

21

42

86

103

gastenkamers A

45

60

78

79

93

hotelkamers

(V = vergund; A = aangemeld)

Sinds 2010 is er een continue daling van de
kamercapaciteit in de hotels. Het aantal gastenkamerexploitaties dat is vergund of zich
heeft aangemeld is dan weer evenredig gestegen, o.m. door begeleidende maatregelen en
een consistent beleid vanuit de Stad. Het aantal
gastenkamers is intussen hoger dan het aantal
voor ingang van het logiesdecreet in 2010. Per
31.12.2014 zijn er bij het Departement Internationaal Vlaanderen (DIV) 32 vakantiewoningen
vergund en 99 aangemeld. Het DIV staat in voor
de opvolging en handhaving van het logiesdecreet. De hotel- en vakantiewoningenstop in
de binnenstad blijven onverminderd van toepassing. Het omzeilen van de vakantiewoningenstop staat gelijk met een stedenbouwkundige
overtreding en wordt opgevolgd door de dienst
Ruimtelijke Ordening.

6.952

6.769

7.000

7.582

8.254

8.616

9.663

10.542

9.610

10.710

Denemarken

5.724

7.361

6.060

7.170

6.645

Zweden

5.175

6.491

6.946

5.809

6.116

2.099

2.619

2.847

2.507

2.700

Italië

Finland

32.084

38.180

39.409

40.799

45.943

Spanje

88.446

85.179

102.097

85.729

88.361

Portugal

3.047

3.278

2.883

3.155

4.255

Griekenland

4.035

3.708

2.986

2.789

4.741

Oostenrijk

3.571

3.889

4.182

3.816

4.720

Polen

3.917

4.682

5.077

5.622

5.140

Tsjechië

2.304

2.986

2.931

2.888

3.572

Hongarije

2.620

2.966

3.745

3.300

3.447

Roemenië

2.908

3.353

3.145

4.134

3.647

Noorwegen

3.249

3.673

4.168

4.202

4.318

Zwitserland

Evolutie hotel- en gastenkamercapaciteit

2014**

8.937

10.870

13.061

12.049

12.881

13.596

22.526

28.358

34.718

34.686

78.975

88.903

92.203

97.773

115.346

Rusland
Verenigde
Staten
Canada

15.536

18.203

17.140

18.362

18.298

Japan

14.958

21.240

25.905

27.678

30.670

China

3.943

5.951

8.112

6.812

8.454

India

3.209

4.359

4.105

3.152

3.250

Israël

2.697

3.345

3.256

4.056

3.934

Turkije

3.629

4.624

4.155

6.640

6.656

Australië

22.589

26.296

22.193

23.567

25.631

Brazilië

13.108

17.760

18.022

17.915

21.096

andere
totaal

52.669

66.546

63.986

67.670

73.044

1.535.571

1.703.858

1.760.580

1.819.347

1.941.741

*inclusief gastenkamers
**voorlopige cijfers

In 2014 realiseerde Brugge 1.941.741 overnachtingen in hotels, gastenkamers en logies voor
doelgroepen. In vergelijking met 2013 stemt dit
overeen met een groei van 6,7 %. Dit is beter
dan de gemiddelde groei van 6,3 % in de kunststeden (Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven,
Mechelen) en Brussel. Tussen 2009 en 2013
kende Brugge op vlak van overnachtingen al
een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,6 %. In
diezelfde periode heeft Brugge haar marktpositie in de top 10 van belangrijkste herkomstmarkten versterkt ten opzichte van het gemiddelde in 115 Europese stedenbestemmingen.
Deze trend werd in 2014 dus bevestigd.
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80 % van de overnachtingen hebben een
internationaal karakter; een aandeel dat doorgaans enkel in Europese hoofdsteden (Wenen,
Amsterdam, Lissabon, London, Zagreb, Vilnius)
wordt gehaald. Twee derden van deze overnachtingen zijn afkomstig uit de buurlanden.
De buurlanden (exclusief Luxemburg) staan
dan ook allemaal in de top-5 van belangrijkste
herkomstmarkten. Het zijn in hoofdzaak deze
markten die verantwoordelijk zijn voor de
groei in 2014. We noteren 11 % groei vanuit het
Verenigd Koninkrijk, met een marktaandeel van
24,5 % nog steeds de belangrijkste markt voor
Brugge. Met zekerheid profiteert Brugge mee
van het WO I-gebeuren als populaire uitvalsbasis voor een excursie naar de Westhoek. Maar
ook vanuit Frankrijk (+10,7 %) en Duitsland
(+ 9,9 %) groeit de belangstelling voor Brugge.
Net zoals in de andere kunststeden daalt het
aantal overnachtingen van Nederlanders. De
Spaanse markt stagneert in Brugge en de
Italiaanse markt blijft doorgaan op het groei
elan van de laatste jaren (+14,5 %). Niettegenstaande een spectaculaire daling van het aantal overnachtingen vanuit Rusland in de kunststeden (-8,3 %), wist Brugge - na jaren van
groei - de status quo te behouden. Op de intercontinentale markten zetten vooral de Verenigde
Staten (plaats 6) en Japan (plaats 10) de toon
met een redelijk indrukwekkende groei van resp.
18 % en 10,8 %. Nieuwe opkomende markten
zijn Australië (+8,8 %) en Brazilië (+17,8 %) die
zelf ook al een mooi volume in Brugge realiseren. China oogt in groei spectaculair, maar stelt
in volumes weinig voor. Voor Indië kijkt Toerisme
hoopvol uit naar een doorbraak in 2016, mede
dankzij de Bollywoodproductie ‘PK’.
Brugge nadert stilaan de magische kaap van
2 miljoen overnachtingen. Voor het verblijfstoerisme is er nog groeipotentieel, voornamelijk
in de kalmere maanden januari en februari en in
de midweek. Uit cijfers blijkt dat niet minder dan
16 % van alle dagtoeristen uit een andere verblijfplaats dan de eigen woonplaats komt. Ook
hier ligt voor Brugge een uitdaging. Qua groeipotentieel zien we de meeste mogelijkheden op
de markt van de residentiële congressen.
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Evolutie bezoekers musea en attracties
attractie
stedelijke
musea
boottochten
City Tour
Brugge

2010

2011

2012

2013

860.445

984.568

936.395

924.586 1.061.418

954.060 1.040.937
38.587

41.057

2014

988.127 1.019.093 1.178.377
46.087

50.031

46.062

Brugge is bij uitstek een kunststad waar je
de wereldberoemde collectie van de Vlaamse
Primitieven kan bewonderen in de stad waar
ze werden gecreëerd. Musea Brugge ontving
in 2014 meer dan een miljoen bezoekers. Dat
is 20,5 % meer vergeleken met 10 jaar geleden.
In 2014 vervoerden de bootjes op de reien een
record aantal passagiers. Uitgedrukt in bezoekersaantallen zijn de rondvaarten op de reien de
topattractie van Brugge en de op één na meest
bezochte attractie van Vlaanderen. Traditioneel
zijn juli en augustus de beste maanden, maar
van april t.e.m. september daalde het aantal
passagiers nooit onder de 100.000 per maand.

INCOMING
In 2014 werd vanuit de vzw Kunststeden
Vlaanderen, waarin Toerisme Brugge één van
de medeoprichters is, een onthaalproject opgestart voor de culturele en erfgoedpartners
en de toeristische infokantoren. Na een rondetafel waarin de competenties en vaardigheden
voor onthaalmedewerkers werden besproken,
volgden mystery visits in alle musea, attracties,
bezienswaardigheden en monumenten, alsook in de infokantoren in elk van de 5 Vlaamse
Kunststeden en Brussel. In het specialistentraject in het najaar kwam een uitwisseling aan
bod waarbij de onthaalmedewerkers van de
toeristische infokantoren bij elkaar op bezoek
gingen om elkaars onthaalstrategie te leren kennen en eruit te leren. Het project loopt
verder door in 2015, met focus op de verdere
professionalisering van het toeristisch onthaal.
In de 3 infokantoren samen kwamen in 2014
bijna een miljoen bezoekers over de vloer. Elk
van de kantoren biedt een verschillend onthaal.
Zo zorgt het infokantoor station voor het eerstelijnsonthaal, het kantoor op de Markt voor
diepgaandere vragen, ook naar bv. excursies
en bedient In&Uit niet alleen bezoekers met
toeristische vragen maar ook bewoners met
haar aanbod aan culturele ticketing, goed voor
een 70/30 verhouding.

gemiddelde van 9,1 bezoeken per kaart en een
omzet voor de sector van 408.000 euro. Ook de
gidsen(verenigingen) zijn belangrijke partners,
goed voor 3.178 gereserveerde gidsen.

MARKETING
Toerisme Brugge trok net zoals voorheen ook
in 2014 de kaart van de bestemmingspromotie,
dit keer met als interessante ‘reason to come’
de WO I-tentoonstelling in de Stadshallen, die
gekoppeld werd aan de start van het Gone Westverhaal van de Provincie. In samenwerking met
de Stedelijke Musea en het Stadsarchief werden in feite drie tentoonstellingen opgezet en
gepromoot, een historische en twee fotografietentoonstellingen. Toerisme Brugge stond in
voor de internationale campagne met focus
op het Verenigd Koninkrijk, de belangrijkste
herkomstmarkt voor Brugge, zoals ook uit de
overnachtingscijfers blijkt.
In elke marketingcampagne wordt ook gehamerd op de bereikbaarheid van Brugge, per
trein en per vliegtuig. Daar werd in 2014 alvast
hard aan gewerkt. Zo waren de Kunststeden, op
initiatief van Toerisme Brugge, prominent aanwezig in verschillende transporthubs. Onder
de noemer ‘you’re almost in’ wordt gezamenlijk promotie gevoerd op Brussels Airport, een
concept dat ook naar de regionale lucht-

Resultaten / omzet incoming afdeling
2009

2010

2011

2012

2013

2014

gidsbeurten

157.662,00

176.450,00

237.739,00

170.738,30

149.039,00

189.082,00

dagtrips

178.900,60

185181,95

233.053,33

266.179,10

249.923,35

252.607,00

-

-

-

-

-

-

logiesreserveringen

523.470,86

396.157,47

365.779,43

197.084,63

125.727,60

119.724,88

verkoop artikels

122.078,82

131.415,00

140.959,41

119.404,60

99.536,04

108.875,48

Brugge City Card

31.050,00

201.667,00

232.796,35

271.057,00

381.392,00

455.845,00

1.013.162,28

1.090.871,42

1.210.327,52

1.024.463,63

1.005.617,99

1.126.134,36

arrangementen

totaal

De incoming afdeling van Toerisme Brugge
zorgt via het fysiek en virtueel bezoekersonthaal voor een aanzienlijke omzet. Naast
informatie verstrekken, bestaat de taak van
deze onthaalmedewerkers ook uit het reserveren van gidsen, logies, dagtrips voor groepen en
de verkoop van commerciële producten, zoals
brochures, de Brugge City Card, enz.
De totale omzet is in 2014 ruim 10 % gestegen
ten opzichte van 2013. De Brugge City Card
maakt een belangrijk deel uit van de gerealiseerde omzet. In 2014 werden met de kaart
bijna 100.000 bezoeken afgelegd, goed voor een

havens wordt doorgetrokken. Erg handig voor
wie via Charleroi airport (Brussels South) reist,
is de nieuwe vlotte busverbinding, die vanaf
1 juni 2014 werd gerealiseerd, met niet minder dan 9 Flibco-bussen die dagelijks in 2 uur
tijd op en af rijden tussen Charleroi airport en
het station van Brugge. Verder onderhoudt
Toerisme Brugge uitstekende contacten met
verschillende carriers die in het kader van de ontwikkeling van de regionale luchthaven Oostende/
Brugge zullen worden aangesproken om nieuwe
verbindingen naar Brugge op te zetten.
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Al jaren wordt vanuit Toerisme Brugge ingezet
op het netwerk van reisprofessionelen. Zij ‘verkopen’ Brugge via hun eigen kanalen en genereren op die manier gratis publiciteit voor Brugge.
Toerisme Brugge onderhoudt dit netwerk door
deel te nemen aan internationale vakbeurzen,
workshops en roadshows zoals WTM London,
ITB Berlijn, FITUR Madrid, enz. Op vraag van
Toerisme Vlaanderen was Brugge in 2014 gastheer voor het tweejaarlijkse Flanders-Brussels
Travel Forum. Niet minder dan 415 internationale inkopers uit 21 landen maakten in februari
kennis met de Breidelstad en lokale en Vlaamse
aanbieders. Bovenop dit indrukwekkende aantal begeleidde de tradecel van Toerisme Brugge
in 2014 nog eens 291 reisprofessionelen, niet alleen uit de ons omringende landen maar ook uit
de zgn. BRIC-landen.

Een andere manier om de stad internationaal
te profileren is via de filmbusiness. Films zorgen voor heel wat gratis publiciteit, en derhalve
voor een belangrijke return in bestemmingspromotie. In het rijtje van grote kleppers komt
nu dus ook de Bollywoodprent Peekay. Schattingen gaan ervan uit dat 23 miljoen Indiërs de film
zullen bekijken. De film werd wereldwijd uitgebracht, ook in landen zoals de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië waar er een belangrijke
Indische gemeenschap woont. Kort na de
release (december 2014) bleek Peekay al de
best verkopende Bollywoodfilm aller tijden.
Daar zit de topcast voor iets tussen, maar ook
de filmlokaties, waarin Brugge 20 minuten
lang heel mooi in beeld wordt gebracht. Het
potentieel van de film wordt in 2015 volop
vermarkt.
Ook heel wat buitenlandse filmploegen voor
niet-toeristische tv-programma’s vonden de
weg naar Brugge, zoals Arte, France 2, RTL,
BBC en zelfs het Japanse NHK. Het vermelden
waard is dat de ploeg van Aspe na 10 jaar filmen
in Brugge een streep trok onder de serie.
Wat pers betreft ontving Toerisme Brugge het
afgelopen jaar 212 journalisten en 46 bloggers, afkomstig uit 25 landen. Het merendeel
kwam uit Europa, maar ook uit andere continenten kwam veel interesse, zoals bv. uit Korea,
Argentinië, Australië, Canada, … Het toont hoezeer Brugge een internationale speler is en
omgekeerd, hoe Brugge in alle hoeken van de
wereld haar troeven kan uitspelen.
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Meeting in Brugge vzw Congresbureau
ENKELE CIJFERS
EVA
Meeting in Brugge vzw werd in 2014 omgevormd
naar een Extern Verzelfstandigd Agentschap
(EVA). Conform de nieuwe statuten bestaat de
vereniging uit effectieve (burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden) en toegetreden leden (ondernemers uit de private sector).
Onder hen zijn er 22 hotels, 8 evenementenkantoren en 30 vergaderlocaties, restaurants,
traiteurs en andere congresdiensten.

NIEUWE SALES MANAGER
Eind maart 2014 werd Sarah Cornand aangesteld als nieuwe Sales manager. Samen met
het team werkte ze hard aan het overtuigen
van prospecten om voor het Brugse aanbod te
kiezen. Naast het gebruik van de ‘klassieke’
kanalen (websites, brochures, advertenties,
nieuwsbrieven, …) werden heel wat concrete
‘sales leads’ gegenereerd door deelname aan
beurzen, workshops, presentaties, netwerkevents, enz. in binnen- en buitenland. Omdat
‘Brugge zien = Brugge kopen’ nog steeds de
beste manier is om mensen van een bestemming te overtuigen organiseerde MiB talloze
site inspections en kennismakingsdagen voor
professionele meeting & event planners.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

511 nieuwe aanvragen
119 gerealiseerde dossiers
41 site inspections
83 logistieke ondersteuning van congresorganisatoren
8 kennismakingsdagen voor professionelen
5 beursdeelnames
8 deelnames aan workshops
7 presentaties tijdens netwerking events en
sales events
29.800 unieke bezoekers op de website
4.000 exemplaren Meeting & Incentive Guide

NIEUW: TELEMARKETING
Er werd voor de eerste maal een telemarketingactie opgestart, waarbij een externe firma uit de
eigen database ‘slapende contacten’ opbelde
om te polsen naar nieuwe opportuniteiten. In
2014 werd een eerste selectie van 550 personen opgebeld, wat resulteerde in 39 afspraken,
8 concrete aanvragen en een actualisering van
de data van deze bedrijven in de CRM (Customer
Relations Management systeem) van Meeting in
Brugge vzw. Ondanks de grenzeloze toegankelijkheid van informatie op het internet, bleek
nog maar eens dat persoonlijk contact meer
dan ooit het verschil maakt.
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