Voorwoord
Eind 2009 waren we halfweg de bestuursperiode 2007-2012. Een aantal projecten uit het beleidsprogramma voor die 6 jaar werden in 2009 op de sporen gezet of verder uitgewerkt. Zo was er in mei
de start van het stedelijk Meldpunt: een uniek systeem waarin meldingen voor alle stadsdiensten via
een computersysteem op dezelfde manier behandeld worden. In de eerste 8 maanden van de werking
werden al ruim 4500 meldingen geregistreerd.
Her en der op Brugs grondgebied werden straten vernieuwd. De Vaartdijkstraat in Sint-Michiels en
de Betferkerklaan in Sint-Andries onder meer, 2 wegen met een niet eenvoudige voorgeschiedenis maar die in 2009 afgewerkt werden. Er werd ook begonnen met een grondige heraanleg van de
Scheepsdalelaan, en aansluitend met de vervanging van de oude Scheepsdalebrug. Voor de zwakke
weggebruikers kwam er een oversteek over de N31 ter hoogte van de Tillegemstraat. De monumentale Smedenpoort werd gerestaureerd en kreeg een frisse okergele kalklaag.
In de Ezelpoort gingen werkzaamheden van start opdat Anima Eterna Brugge, het huisorkest van het
Concertgebouw, er in 2010 zijn administratieve functies zou kunnen onderbrengen.
Sinds mei 2009 rijdt het prototype van de hybride stadsbus op het stadsnetwerk.
In de wijk Kristus-Koning werd het heraangelegde Graaf Visartpark feestelijk heropend. Een ander
park, het Koningin Astridpark in de binnenstad, was dan weer het stemmige decor voor de eerste
editie van Vama Veche, een zomerfestival voor jongeren. In Zeebrugge opende het buurtcentrum
d’oude Stoasie zijn deuren.
De tweede autoloze zondag in september lokte zo mogelijk nog meer enthousiaste bezoekers naar
allerlei activiteiten in de binnenstad dan de eerste keer. Veel bezoekers daagden ook op in de
stedelijke musea, onder meer voor de stijlvolle tentoonstelling ‘Karel de Stoute. Pracht en praal in
Bourgondië’.
2009: alweer een boeiend en veelzijdig jaar dus bij de Stad Brugge. U verneemt er alles over in dit
jaarverslag. Veel lees- en kijkplezier!

Johan COENS
Stadssecretaris

Patrick MOENAERT
Burgemeester

Jaarverslag 2009

1

Inhoud
Voorwoord

2

1

Hoofdstuk 1
Bestuur, communicatie, pers, Ombudsdienst, informatica
Managementteam
Secretarie
Pers en Publicaties
Communicatiedienst
Stedelijk Meldpunt
Ombudsman
Europese cel
Informaticadienst

5
6
6
7
7
10
11
12
13

Hoofdstuk2
Burgerlijke Stand en Bevolking
Burgerlijke Stand
Bevolking

14
15
16

Hoofdstuk 3
Financiën, Kerkfabrieken, Lokale economie en Eigendommen
Financiën
Verenigingen, intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Kerkfabrieken
Lokale economie
Economisch consulent
Eigendommen

21
22
25
25
26
27
28

Hoofdstuk 4
Personeel
Personeelsdienst
Interne Communicatie
Sodibrug

29
30
34
34

Hoofdstuk 5
Onderwijs, Maatschappelijke Begeleiding, Noord-Zuiddienst, Diversiteitsdienst en Stedenbeleid
Onderwijs
Maatschappelijke Begeleiding
Noord-Zuiddienst
Diversiteitsdienst
Dienst Stedenbeleid

36
37
40
44
46
47

Hoofdstuk 6
Wegendienst, dienst Ruimtelijke Ordening, Patrimoniumbeheer Gebouwen, Elektromechanica
Wegendienst
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Monumentenzorg
Dienst Huisvesting en Premies
Patrimoniumbeheer Gebouwen

49
50
52
57
61
62

Jaarverslag 2009

Hoofdstuk 7
Groen, sport en jeugd
Groendienst
Landbouw en visserij
Sportdienst
Jeugddienst
Het Entrepot vzw

67
68
72
73
76
79

Hoofdstuk 8
Leefmilieu
Leefmilieu

81
82

Hoofdstuk 9
Politie, Mobiliteit, Preventie, Vergunningen, Brandweer
Lokale Politie
Verkeersdienst
Mobiliteit
Preventiedienst
Dienst Vergunningen
Brandweer
Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen

86
87
89
91
93
98
99
99

Hoofdstuk 10
Culturele zaken
Dienst Cultuur
Dienst Public Relations & Onthaal
Cultuurcentrum
Openbare bibliotheek Brugge
Concertgebouw
Brugge Plus vzw
Cultuurbeleidscoördinator
Musea
Stadsarchief

100
101
102
103
105
107
108
109
110
113

Hoofdstuk 11
Toerisme
Toerisme
Marketing
Meeting in Brugge vzw | congresbureau

115
116
118
119

Jaarverslag 2009

3

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 ex. gedrukt

4

Jaarverslag 2009

HOOFDSTUK 1

Bestuur, communicatie, pers,
Ombudsdienst, informatica

Stadsscretaris
Johan Coens is
voorzitter van het
Managementteam, waarin ook
de stadsontvanger,
de adjunct-stadssecretaris, clustercoördinatoren en
de kabinetschef van
de burgemeester
zetelen.

Managementteam

Secretarie

Eens per maand, telkens in de week van
de gemeenteraadszitting, vergadert het
Managementteam (MAT) van de Stad.
Daarin zetelen de stadssecretaris, de adjunct-stadssecretaris, de stadsontvanger,
de clustercoördinatoren en de kabinetschef van de burgemeester. Het MAT bewaakt vooral de eenheid in de werking,
de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten zelf en de interne
communicatie.

Ook nu weer waren er een schepenwissel (bij

Verplichte materie
Bij elke MAT-vergadering staan personeelsdossiers op de agenda. Zo kwamen onder andere
kaderwijzigingen en het thema ‘coachend leidinggeven’ aan bod. Ook de begrotingscyclus is
een terugkerend onderwerp.

de CD&V) en enkele verschuivingen in de gemeenteraad (bij de sp.a).

College van burgemeester en schepenen
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 maakt
mogelijk dat schepenwissels al vast liggen
aan het begin van de legislatuur. Zo nam Hilde
Decleer op 1 januari de schepenzetel over van
Moniek Boydens (beiden CD&V), die zelf weer
op de banken van de ‘gewone’ gemeenteraadsleden plaatsnam.
Na een lichte herschikking van de bevoegdheden binnen het schepencollege kreeg schepen
Decleer als beleidsdomeinen toegewezen: leefmilieu en stadsreiniging, brandweer, patrimoniumbeheer gebouwen, wagenpark, informatica, economaat en drukkerij, lokale economie,
industrie, landbouw en visserij, markten, kermissen, taxi’s, bootjes en koetsen.

Andere items

Hilde Decleer, weer op
post als schepen.
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De voorbereiding en de opstart van het nieuwe
stedelijk Meldpunt genoot bijzondere aandacht,
ook na 18 mei, de startdatum. In een tussentijdse evaluatie van het beleidsprogramma 20072012 bereidde het MAT het jaarlijks collegeconclaaf voor. Voor de knelpunten die opdoken
formuleerde het oplossingen.
De MAT-leden en het college van burgemeester en schepenen kregen in mei een presentatie
van de Stadsmonitor 2008. Die bevat gegevens
over stedelijke indicatoren, zoals bevolking,
onderwijs, cultuurbeleving, wonen, mobiliteit,
sociale voorzieningen enzovoort, gegevens die
door het Vlaamse Gewest zijn verzameld. Deze
informatie stroomde via de clustercoördinatoren door naar alle diensthoofden.
Ook de administratieve vereenvoudiging en
de digitale dienstverlening kwamen weer ter
sprake. Zowel in april als in september hield
het MAT een evaluatie van het actieplan 2009. In
november volgde een globaal rapport voor het
college en voor de gemeenteraad. Een nieuw
jaaractieplan 2010 zag ook al het levenslicht.
Tenslotte kwamen ook de (her)huisvesting van
de stadsdiensten en de uitbreiding van de openingsuren van de loketdiensten op de tafel van
het MAT.
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Gemeenteraad

De sp.a-fractie van de gemeenteraad wijzigde
een paar keer van samenstelling. In januari
stapte Heidi Hoppe over naar de OCMW-Raad.
Marcel Goemaere volgde haar op in de gemeenteraad. Jonathan Chevalier verving raadslid Jürgen Vanpraet die in het voorjaar enkele
maanden ouderschapsverlof nam. Het ontslag
van Tania Fonteyne in oktober leverde de heer
Chevalier een deﬁnitief zitje op in de gemeenteraad.
Drukkerij en economaat

Een gloednieuwe snijmachine verving haar 40
jaar oude voorgangster. Haar werking is sterk
vereenvoudigd dankzij snijprogramma’s die optimaal afgestemd zijn op de meest voorkomende printopdrachten. Iedereen kan er dan ook
mee werken. Andere nieuwe machines die hun
intrede deden in de drukkerij: een rilmachine en
een lijmmachine (voor boekjes). Enkele oude,
kleine drukpersen verdwenen deﬁnitief.
Een nieuwe brochure met de aanleverspeciﬁcaties voor drukwerk zorgde voor een vlottere
afwerking van de opdrachten.

Pers en Publicaties

Communicatiedienst

De dienst Pers en Publicaties heeft vier
aparte cellen: de lay-outcel, de cel stadsfotografen, de vertaalcel en de perscel.
Heel wat zaken kregen aandacht, maar
opvallend was zeker de discussie over
authenticiteit tussen Gent en Brugge, die
wekenlang de nationale pers haalde.

Zoals gebruikelijk vulde een rijk takenpakket de werkdagen van 2009 overvloedig. Traditionele opdrachten waren
informatie- en inspraakvergaderingen,
lay-outopdrachten en een welkomstavond voor nieuwbakken Bruggelingen.
De opstart van een stedelijk Meldpunt
echter, was totaal nieuw. Het vroeg veel
energie en toewijding, want het belang
ervan kan niet overschat worden. Daarom beslaat het ook een volledig item van
dit hoofdstuk 1.

Lay-Outcel

De lay-outcel waakt over de huisstijl van de Stad
Brugge, zowel voor intern als extern gebruik.
Enkele voorbeelden van eigen creaties waren
in 2009: de brochures ‘Autoloze Zondag’, ‘Klinkende Kroegen’, Beiaard, ‘Drinken is geen kinderspel’. De cel bezocht heel wat diensten en
bracht de graﬁsche noden en mogelijkheden in
kaart.
Perscel

De belangrijkste persconferenties handelden
over de Ronde van Vlaanderen, de nieuwe parkeerborden, de vernieuwde Smedenpoort, de
eerste hybride bus, de nieuwe huisvesting voor
Anima Eterna (Ezelpoort), de nieuwe Scheepsdalebrug, Zeebrugge Open, Villa Bota, de Autoloze Zondag en Scoren voor 2015.
Steeds terugkerende taken waren ook in 2009:
het wekelijks persberichtenblad ‘7 dagen Brugge’ (51 edities), losse persberichten, collegeberichten na elke vergadering van het college van
burgemeester en schepenen, persvragen en
interviews, voorwoorden voor publicaties (30tal), toespraken van de burgemeester en van
de schepenen, een toelichtende nota voor de
maandelijkse gemeenteraadszitting, …
Het voorheen 3-maandelijks stedelijk infoblad
Bruggespraak verscheen vanaf 2009 om de 2
maanden. De edities van mei en van november
bevatten telkens een wijkkatern (6 edities). Ook
het aantal uitzendingen over Brugge in Trefpunt,
op de regionale tv-zender Focus, steeg gevoelig
tot 15. Ze blijven te herbekijken op www.brugge.
be, rubriek Webtv.

Het team van de dienst
Pers en Publicaties.

Papieren media

De Communicatiedienst schreef 354 bewonersbrieven (- 2), op een heel wat hogere totale oplage, 259.917, dan in 2008 (+ 70.871). Die ﬁkse
toename was onder meer te wijten aan de informatieverstrekking over de uitbreiding van het
parkeerverbod tot 5 ton en aan de oproep tot én
de voorstelling van de autoloze zondag. De nieuwe partner voor de bedeling, de ﬁrma Publiek
Geheim, had direct haar handen vol.
Nieuw waren de plannetjes in de brieven, met
de situering van de werken of van de wegomleggingen. Foto’s en plannen zeggen soms meer
dan woorden.
Naast de bewonersbrief, het persbericht en
de website maakt de Communicatiedienst ook
meer en meer gebruik van ﬂyers, vooral naar
aanleiding van ingrijpende wegwerkzaamheden
in straten met veel handelszaken. De kleurrijke
ﬂyers zijn bedoeld voor de handelszaken en hun
klanten, voor diensten en hun bezoekers, voor
scholen en hun leerlingen. Ze bevatten een omleidingsplan, met uitleg over de fasering en de
timing van de heraanleg. In 2009 ontwierp de
Communicatiedienst ﬂyers voor de volgende
projecten: heraanleg Smedenstraat, restauratie
Smedenpoort en heraanleg Scheepsdalelaan
en Mariastraat.

Scoren voor 2015.

Brugge stelt zich kandidaat als gaststad voor
het wereldkampioenschap voetbal in 2018. In
november was er een vertegenwoordiging van
de Stad Brugge in Eindhoven voor een grote
persvoorstelling.
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Elektronische media

Webtv op kruissnelheid.

De volgehouden inspanningen voor de website
www.brugge.be leverden resultaat op. Brugge
werd op de uitreiking van de Clickx-Site-vanhet-Jaarawards in december uitgeroepen tot
derde beste gemeentelijke website. De Stad
eindigde na Gent (1) en Antwerpen (2) en voor
Hasselt, Leuven en Kortrijk. Webtv kwam op
kruissnelheid. Volgende belangrijke Brugse
evenementen belandden, geﬁlmd, op de site onder de noemer Webtv: Erfgoeddag, Ronde van
Vlaanderen voor amateurs, Triatlon van Brugge,
Feest in ’t Park, Autoloze zondag en de infomarkt over de havencommunicatie.
De site www.bruggebereikbaar.be, een gezamenlijk project van de Communicatiedienst
en de Mobiliteitswinkel breidde verder uit met
een wegenkaart. Daarop staan de werken die
gepaard gaan met langdurige wegonderbrekingen. De gebruiker krijgt een overzicht mét de
knelpunten en kan ook inzoomen. Filmpjes, bv.
over de heraanleg van de Sint-Pieterskaai en
over de plaatsing aan de Tillegemstraat van een
voetgangers- en ﬁetsersbrug over de Expresweg, maakten deze website nog aantrekkelijker.
Zeebrugge Open

De infovergadering over
het nieuw Rijksarchief vond
plaats in de Conferentiezaal
van het stadhuis.
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Voor de verdere expansie van de Zeebrugse
haven zijn bijkomende weg-, water- en spoorverbindingen met het hinterland nodig. Maar de
Stad wil ook de leefbaarheid van de 4 polderdorpen rond de haven beschermen. Daarom is
het communicatieproject ‘Zeebrugge Open’ opgestart in samenwerking met het havenbestuur
MBZ, Infrabel, de Vlaamse Landmaatschappij,
het Agentschap Wegen en Verkeer en de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse overheid.
Voor de communicatie over de ontsluiting van
de haven zorgen ook twee externe bureaus: Magenta uit Brugge en Public Relations Partners
uit Brussel. De dienst Stedenbeleid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling staan
in voor de ﬁnanciering.
De infomarkt van 17 oktober in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge, was de eerste stap
van het project Zeebrugge Open naar het grote
publiek (700 bezoekers). De havengebruikers en
de bewoners van Zwankendamme, Zeebrugge,
Dudzele en Lissewege kregen er informatie
over de grote infrastructuurprojecten die de haven de volgende jaren beter bereikbaar moeten
maken. Het voortbestaan van de woonkernen
en de leefbaarheid voor haar bewoners krijgen
grote aandacht.
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Het publiek kon via plannen, presentaties en
brochures kennis nemen van alle projecten
(transportontwikkelingen, spoorweginfrastructuur, ontsluiting via de A11, …). Ook de website
www.zeebruggeopen.be werd boven de doopvont gehouden. Ze geeft de meest recente informatie over de ontsluitingsprojecten, biedt
de mogelijkheid om er vragen over te stellen
en stelt de betrokken besturen voor. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een elektronische nieuwsbrief.
‘Thuis in de Stad’

Het project Thuis in de Stad, van de Vlaamse
Gemeenschap, promoot het wonen in de stad en
wil de stadsvlucht tegen gaan. Alle centrumsteden kregen een budget om activiteiten daarover
uit te werken. De Communicatiedienst werkte
hiervoor samen met de dienst Stedenbeleid.
In het weekend van 12 en 13 september stond
op ’t Zand een stand van ‘Gusje het Stadsmusje’, met informatie over huisvesting en huisvestingspremies. De prettig gestoorde fanfare
Band on the Run zorgde voor een ludieke noot.
Op 4 oktober organiseerden de Communicatiedienst, de dienst Monumentenzorg en het bureau S Wan de wandeling ‘Prettig wonen in de
stad’, langs aantrekkelijk gerenoveerde woningen in de binnenstad.
Informatie- en inspraakvergaderingen

In 2009 organiseerde de Communicatiedienst
10 bewonersvergaderingen:
- 9 februari: heraanleg Sint-Donaaspark
Zeebrugge
- 12 maart: heraanleg Prinsenhof, Ontvangersstraat en Moerstraat
- 17 maart: heraanleg Witte- en Zwarteleertouwersstraat en deel Waalsestraat
- 11 mei: herinrichting middenberm Steenkaai.
- 28 mei: heraanleg Maria van Bourgondiëlaan
en deel Kan. Van Hoonackerstraat
- 24 juni: heraanleg Boeveriestraat
- 13 september: herinrichting terrein in het
oosten van Zwankendamme (met ook een
wandeling op het terrein met de bewoners)
- 16 november: bouw van nieuwe sociale
woningen door Vivendo in Stokveldewijk
- 2 december: bouw van nieuw rijksarchief met
ondergrondse parking in de Langestraat
- 14 december: MER hoogspanningsleiding
voor elektriciteit afkomstig van het zeewindmolenpark.

Tentoonstellingen en stands

Eén van de blikvangers was de tentoonstelling
over de architectuurprijs voor compact wonen,
in samenwerking met de dienst Urbanisatie (12
september tot 5 oktober). Door een ‘stembiljet’,
in te dienen in de Communicatiedienst, koos de
bezoeker het prijswinnende pand.
In de weken voor informatie- of inspraakvergaderingen kunnen de bewoners het voorstel
van heraanleg al bekijken. Hiervoor wordt soms
een infostand gemaakt met het plan en met de
nodige toelichtingen. Dit gebeurde in 2009 ondermeer voor de heraanleg van de Maria van
Bourgondiëlaan en de Kannunik Van Hoonackerstraat, van de Boeveriestraat, van het Prinsenhof, van de Ontvangersstraat en van de
Moerstraat. Op basis van de opmerkingen van
bewoners paste de Wegendienst voor een aantal straten de plannen aan. Die werden dan op
een infostand opnieuw aan de bewoners voorgesteld.
Ook nieuwe projecten, zoals de vernieuwing van
de Scheepsdalebrug, plaatst de Communicatiedienst extra in de kijker in een tentoonstellingsstand. Soms gaat een tentoonstelling op
verplaatsing. Zo zette de Communicatiedienst
in de inkomhal van het AZ Sint-Jan een tentoonstelling op over de wegwerkzaamheden in
de Waggelwaterstraat. Naarmate de werken
vorderden, paste de Communicatiedienst de infostand aan.

Hoe de nieuwe Scheepsdalebrug er zal uitzien, was te zien
op een tentoonstelling over
de heraanleg van de Scheepsdalelaan.

Welkomstavond op 12 oktober

Nieuwe inwoners van Brugge werden voor het
3de jaar op rij, warm verwelkomd. Voor deze
welkomstavond werden 2675 uitnodigingen verstuurd. Het ging om personen die naar Brugge
verhuisden in de periode van 1 september 2008
tot 31 augustus 2009.
880 personen, waarvan 58 kinderen (jonger dan
12) zakten die avond af naar het Concertgebouw
waar zij een volledig gratis programma kregen
voorgeschoteld.
De burgemeester belichtte in zijn toespraak de
stadsdiensten en het stadsbestuur aan de hand
van een visueel aantrekkelijke powerpointpresentatie. Alle schepenen waren aanwezig en werden op het podium aan het publiek voorgesteld.
Een doventolk tolkte in Vlaamse gebarentaal de
volledige uiteenzetting van de burgemeester.
De aanwezigen kregen een smakelijke receptie
aangeboden waarna ze naar hartelust konden
info-shoppen aan diverse stands van stadsdiensten. Voor het eerst was ook de Preventiedienst
hierbij van de partij.

De inwoners konden aan de stand van de Communicatiedienst de bon die bij de uitnodiging
stak, inruilen voor een gratis welkomstpakket
(met daarin o.a. een memoblokje met balpen,
ﬁetsroutekaarten, een pakketje vuilniszakken,
gratis zwembeurt in Jan Guilini, een bibliotheekbon, een cultuurbon, een ﬁetsgraveeractie-bon, enz…).

Na de speech van de burgemeester kon het publiek genieten
van een kort, maar krachtig muzikaal intermezzo,
door Johnny Champ & The Chimps, een Brugse covergroep.
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Stedelijk Meldpunt
Zoals het nieuw gemeentedecreet en het
stedelijk beleidsplan het voorschreven,
waren in de voorbije jaren al de fundamenten gelegd voor het Stedelijk Meldpunt. Dat had heel wat voeten in de aarde,
maar dankzij het doorzettingsvermogen
van vooral de dienst Informatica en de
Communicatiedienst kon deze nieuwe
telg uit de stadsadministratie eindelijk
boven de doopvont gehouden worden.

De Informaticacel en
de Communicatiedienst
verzorgden opleidingen voor
zowat alle stadsdiensten.

10

De eerste cijfers

In 2009 werden 4.530 meldingen via het Meldpunt geregistreerd. Hiervan werden er 3.939 of
86,95 % binnen de 30 dagen beantwoord. De
meeste meldingen waren bestemd voor de Wegendienst (41,4 %), de dienst Leefmilieu (38,19
%) en de Groendienst (15,85 %).
Top 10 meldingen (mei – december)
voetpaden

842

rioolkolken

685

sluikstorten

438

De start

straatgroen

355

In mei schoot het Stedelijk Meldpunt deﬁnitief
uit de startblokken. Er gingen nog heel wat concrete voorbereidingen aan dit dienstoverschrijdend project vooraf. Zo gaven de dienst Informatica en de Communicatiedienst verschillende
opleidingen voor de betrokken diensten om vlot
met het computerprogramma aan de slag te
kunnen. Het grote publiek nam kennis van de
opstart van het Meldpunt via een uitgestippelde
communicatiecampagne: persconferentie, dossier in Bruggespraak, folder, uitzending in Trefpunt op de regionale tv-zender Focus, ...
In het Meldpunt behandelen alle stadsdiensten hun meldingen op één en dezelfde manier
dankzij het nieuwe computersysteem Omnitracker. Ook diensten die vooraf al veel telefonische en schriftelijke meldingen ontvingen, zoals
de Wegenfoon en de Milieufoon, zijn opgenomen
in het geheel van het Meldpunt. De coördinatie
gebeurt door de Communicatiedienst in samenwerking met de Informaticadienst. Hoofddoel
was en blijft om alle meldingen goed en op tijd
te behandelen.
Burgers kunnen een melding maken via een
waaier van kanalen: de website, een persoonlijk contact, de telefoon, een brief, een fax, een
e-mail en de klassieke meldingskaart uit Bruggespraak. Als de melder een mailadres heeft
opgegeven, kan hij de afwerking van zijn melding op elk moment volgen via de website van
de Stad. De Communicatiedienst bewaakt de
opvolging van de meldingen en ziet erop toe
dat de afhandeling ervan binnen een redelijke
termijn gebeurt. De informatie die via dit meldpunt wordt verzameld kan bovendien een grote
meerwaarde betekenen op beleidsvlak.

wegdek

339
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verkeerslichten

295

leefmilieu

256

afval

153

speelpleinen

133

zwerfvuil

130

Dankzij het alom gebruikte informaticasysteem
stierf de papieren afwikkeling van meldingen na
mei 2009 een stille dood, een zeldzame uitzondering niet te na gesproken.

Ombudsman
De dienst Ombudsman van de stad Brugge behandelde 268 klachtdossiers. Dat is
een lichte stijging tegenover 2008 (250).
Het aantal gegronde klachten en terechte
opmerkingen nam opnieuw toe. Klachten
zijn gegrond als uit het onderzoek een
duidelijke fout blijkt. Fouten op zich zijn
minder belangrijk. De essentie van klachtenbehandeling is er uit te leren zodat de
dienstverlening kan verbeteren.
Weer meer gegronde klachten

De dienst Ombudsman van de Stad Brugge behandelt klachten over de werking van de stadsdiensten, het OCMW, de lokale Politie en de intercommunales waarvan de Stad Brugge lid is.
Hij verwijst ook heel wat burgers door. 1643 burgers zochten contact met de dienst, het hoogste
aantal sinds de oprichting in 1997. 268 contacten resulteerden in een tweedelijnsklachtdossier, de kerntaak van de dienst Ombudsman. De
overige 1375 handelde hij af als onmiddellijke
dienstverlening.
Het aantal gegronde klachten nam nog toe. 61
dossiers of bijna 23 % kregen deze beoordeling.
Het aantal terechte opmerkingen verdubbelde
naar 26. Hieruit concluderen dat de stedelijke
dienstverlening er op achteruit gaat, lijkt voorbarig. Uit een enquête in een regionale krant
blijkt dat de Bruggeling de klantvriendelijkheid
van de administratieve diensten in 2009 bedacht
met een 6,5 op 10, een hogere score dan drie
jaar geleden. Maar er is duidelijk nog ruimte
voor kwaliteitsverbetering.
In 70 % van de gevallen vond de dienst Ombudsman een oplossing: duidelijke informatie geven,
bemiddeling, de klacht gegrond verklaren en/of
een aanbeveling doen. De ombudsman schreef
15 aanbevelingen waarvan 13 voor de stadsdiensten. Zij werden alle opgevolgd. De ombudsman
moet zijn aanbevelingen voorleggen aan het
college van burgemeester en schepenen. Daardoor ontstaat een constructieve dialoog met het
bestuur en met de diensten, die niet zelden leidt
tot concrete bijsturingen.
Uniek in Vlaanderen is de koppeling die gemaakt is tussen de dienst Ombudsman en het
nieuwe stedelijk Meldpunt, dat instaat voor de
registratie en de nauwgezette opvolging van

De Ombudsdienst, een sterk trio: vlnr Edwin Vermeulen,
ombudsman Marc Carlier en Nancy Brendonck.

meldingen van burgers. Overschrijdt een stadsdienst de maximale behandelingstermijn van
een melding, dan verhuist die melding naar de
dienst Ombudsman. Die kan beslissen om er
een tweedelijnsklacht over te openen. Omdat
de meeste meldingen binnen de 60 dagen afgehandeld werden, moest de Ombudsman maar
1 keer gebruik maken van deze mogelijkheid.
De top 5

De diensten met veel publiekscontacten noteren
zoals gebruikelijk het hoogste aantal klachten.
Aan de kop van het peloton staat de Politie (34).
Daarna volgen de Groendienst (30), de dienst
Ruimtelijke Ordening (28), de dienst Burgerzaken (25) en de Wegendienst (17). Het aantal
dienstoverschrijdende klachten nam weer toe
tot 48 (39 in 2008).
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Europese cel
De Europese cel bouwt het Europees netwerk

Aantal klachten per stadsdienst

uit en legt bijhorende Europese contacten. Dit
Financiën 7

diensten met minder dan 6 klachten

heeft een dubbel doel: de Europese ﬁnanciering van stedelijke projecten en de zoektocht

Leefmilieu 12
meerdere diensten 48

Wegendienst 17

naar samenwerkingsverbanden.
Lopende projecten

Burgerzaken 25
Politie 34

Ruimtelijke Ordening 26
Groendienst 30

De opvallendste klachten

Het hoogste aantal gegronde klachten (21) ging
over de dienst Ruimtelijke Ordening. Verschillende daarvan waren te wijten aan het niet respecteren van de wettelijke behandelingstermijnen voor bouw- en verkavelingsaanvragen. Maar
sinds de invoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op 1 september, lijkt een positieve kentering in de maak. Dit nieuwe decreet
legt strikte termijnen op voor de afhandeling van
bouwaanvragen. Worden die niet gehaald, dan
krijgt de burger een bouwweigering. Met enkele
constructieve maatregelen is geprobeerd om
de behandelingstermijnen te respecteren: een
nieuw personeelskader én een taskforce die de
dossierachterstand opvolgt. Sedert 1 september
kreeg de Ombudsman geen klachten meer over
nieuwe bouwaanvragen.
Merkwaardig is de verdubbeling van het aantal
klachten over de Groendienst. In 50 % van de
gevallen klaagde de burger over achterstallig
snoeiwerk met als belangrijkste gevolg het verlies aan zonlicht in huis en tuin. Brugge is een
groene stad, dat is positief. Maar bomen en struiken groeien en dat hindert de burgers soms. Het
valt af te wachten hoe dit soort klachten verder
zal evolueren.
Verschillende klachten over de dienst Burgerzaken slaan op een verkeerde toepassing van de
federale wetten, reglementen of onderrichtingen. Het is voor deze dienst niet eenvoudig om
altijd tot in de details op de hoogte te blijven van
de vaak wijzigende federale wetgeving. Toch is dit
noodzakelijk voor een optimale dienstverlening.
Er waren ook klachten over het onthaal aan het
loket in de ruimste zin van het woord, ondermeer
over langere wachttijden op zaterdag.
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Het digitaal infopunt voor startende ondernemers en de stedelijke vrijwilligerscentrale zijn
twee lopende projecten die op Europese middelen kunnen rekenen. Ook ‘Leefbare Haven’
krijgt verder z’n beslag. 531.111 euro vanwege
Europa en 724.667 Brugs belastinggeld moeten
helpen om het economisch belang en de leefbaarheid van de haven voor bewoners en werknemers beter op elkaar af te stemmen.
Nieuwe projecten

In Assebroek ligt, midden de bebouwde omgeving, een omvangrijke groene enclave. Ze bestaat uit het speelbos Paalbos en het natuurgebied Gemeneweidebeek, beide eigendom van
de Stad. Bijna tien jaar na de bescherming van
de Gemeneweidebeek zijn er plannen voor de
bestemming van de vlakbij gelegen oude hoeve
Hangerijn. Het stadsbestuur wil de hoeve inrichten als een dagcentrum, onder andere voor
personen met een handicap, maar ook als een
centrum voor buurtactiviteiten. De aanvragen
voor Europese ﬁnanciële middelen zijn ingediend.

De Stad wil de middeleeuwse Gentpoort inrichten tot een interpretatie- en bezoekerscentrum,
een startpunt voor de ontdekking van de Brugse
vesten. De heraanleg en de opwaardering van
de Boeverie-, de Begijnen-, en de Katelijnevest
moeten daarbij aansluiten. Hiervoor werd ingestapt in het project ‘Murailles et Jardins’, gedragen door het Franse Departement du Nord.

Informaticadienst
2008 was een jaar van voorbereiding. In
2009 startte de realisatie van heel wat
projecten: aankoop nieuwe kopieermachines, afsluiten van een raamakkoord
voor de aankoop van informaticamateriaal, opstart van het stedelijk Meldpunt,
ingebruikname Facility Management
Informatiesysteem.

moet enerzijds de digitale kloof verkleinen en
anderzijds de stedelijke digitale dienstverlening
bevorderen. De gunning was voorzien tegen mei
2010.
Dankzij een nieuw opslagsysteem waren tegen
het einde van het jaar de opslagproblemen van
data van de baan. Het nieuwe systeem is vlot uitbreidbaar.
Financiën

Projecten

Het volledige park van multifunctionals, geavanceerde kopieermachines, werd begin 2009
vervangen. Een groot deel van die toestellen zit
in het netwerk, zodat ze als netwerkprinter of
netwerkscanner kunnen dienen. Hun beheer en
probleemopvolging kunnen dan ook van op afstand gebeuren.
Een nieuwe raamovereenkomst voor de aankoop van informaticamateriaal en bijhorende
diensten werd gegund in maart. Deze overeenkomst laat, omwille van haar omvang, toe om
ICT-apparatuur en diensten aan te kopen tegen
scherpe prijzen. Jaarlijks wordt in dit kader een
deel van de afgeschreven pc’s vervangen. In dit
project stapten naast de stad en het OCMW van
Brugge ook volgende partners mee: de Brugse
stadsscholen, de politiezone Brugge, AZ SintJan/Henri Serruysziekenhuis, AZ Damiaan
(Oostende), OCMW Oostende, OCMW Ieper, de
vzw Brugge Plus en de steden Ieper, Kuurne en
Menen.
Op 18 mei ging het stedelijk Meldpunt van start.
Met het softwareprogramma Omnitracker handelen alle stadsdiensten hun meldingen, klachten en suggesties sedertdien op een gelijke manier af.
In oktober werd een Facility Management Informatiesysteem (FMIS) in gebruik genomen.
Het eerste resultaat hiervan was een helpdesk
waarin allerhande meldingen op het vlak van
patrimoniumbeheer elektronisch geregistreerd
worden. De software bezorgt die meldingen bij
de juiste dienst en volgt de afhandeling op.
Gratis draadloos internet voor alle burgers is
een ander zeer ambitieus project waarvoor de
eerste stappen werden gezet. Alle camera’s in
de binnenstad – nog aan te kopen – moeten
hierin draadloos gekoppeld worden. Ook een
aantal ‘private’ verbindingen voor stadsdiensten
zijn er in voorzien. Dit moet een kostenbesparend effect hebben op het vlak van netwerkverbindingen. Het project draadloos internet

Ziehier een overzicht van de werkingskosten
(gewone uitgaven) en investeringen (buitengewone uitgaven) van de Informaticadienst in de
periode 2000-2009.

De meeste van de opleidingen over het stedelijk Meldpunt werden gegeven
door het diensthoofd van de Informaticacel Lode Nulens.
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Burgerlijke stand
en Bevolking

Burgerlijke Stand
$PEWHQDUHQ YDQ GH %XUJHUOLMNH 6WDQG
UHJLVWUHHUGHQPLQGHUJHERRUWHQHQKXZH
OLMNHQ LQ  HQ EHGXLGHQG PHHU VWHUI
JHYDOOHQ'HKXZHOLMNVERRWMHVYDUHQZHHU
HHQQRUPDOHNRHUV
Minder geboorten in 2009

In 2009 werden 2.251 kinderen in Brugge geboren.
Dat zijn er 76 minder dan in 2008.
De jongens overtroefden de meisjes met 1.166
tegenover 1.085 meisjes. Van die borelingen
waren er 974 Bruggeling (vader en/of moeder in
Brugge wonend).

Overlijdens

De dienst Burgerlijke Stand maakte het afgelopen jaar beduidend meer overlijdensakten op. In
2009 overleden 1.759 personen tegenover 1.598
personen in 2008. 1.134 sterfgevallen waren inwoners van Brugge.

Burgemeester Patrick Moenaert
zegende uitzonderlijk het
huwelijk in van Raymond van het
Groenewoud met Sigrid Spruyt.

Namen top 10
jongens

aantal

meisjes

aantal

Evolutie huwelijken en echtscheidingen

1 Lars

16

Amber

16

jaar

2 Mathis

15

Amelie

16

1971

872

67

3 Arthur, Daan, Louis

14

15

1972

895

100

4 Wout

13

13

1973

848

75

12

Axelle
Elise
Ella
Emma

12

1974

930

120

1975

867

117

11

Fleur

11

1976

881

151

10

Hanne
Julie, Laura,
Lisa, Lore,
Lotte

10

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

Aantal scheidingen“weer normaal”

1997

690

361

Het aantal echtscheidingen liep terug. In 2009
registreerde de Burgerlijke Stand 360 echtscheidingen, terwijl dat er in 2008 nog 452 waren. Het
hoge aantal in 2008 had te maken met de drastische hervorming van het echtscheidingsrecht
in 2008, waardoor echtscheidingen die volgens
de oude procedure pas in 2009 zouden worden
beëindigd, al in 2008 werden gevonnist. In 2009
vielen dan “meer normale” cijfers te noteren.

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

5 Matteo
Milan, Senne, Stan,
Simon, Victor
7 Robbe, Thomas
6

8 Emiel, Emile

9

Jules, Kobe, Liam,
9
Mauro, Xander, Lucas
10 Elias, Lowie, Sam

8
7

Louise, Manon
Marie, Noor,
Nora

9
8
7

Steeds minder huwelijksbootjes te water

In 2009 gaven 474 koppels elkaar het jawoord,
wat er 30 minder zijn als in 2008. Dezelfde trend
is waar te nemen bij de aangiften, die met 34 eenheden terugliepen : 523 aangiften in 2009 tegenover 557 in 2008.
Jubilea
goud
aantal

341

diamant
113

briljant
17

platina
0

totaal
471

aantal huwelijken

aantal echtscheidingen

Jaarverslag 2008

15

Bevolking
%UXJJH WHOGH LQZRQHUVRSMDQX
DUL'DW]LMQHUPLQGHUGDQLQKHW
MDDU GDDUYRRU +HW DDQWDO %HOJLVFKH LQZR
QHUVGDDOGHPHWHHQKHGHQWHUZLMOKHW
DDQWDOYUHHPGHOLQJHQWRHQDP'HGDOHQGH
WUHQG ELM GH LQZRQHUV YDQ GH ELQQHQVWDG
]HWWH ]LFK YRRUW WHUZLMO GH UDQGJHPHHQWH
6LQW$QGULHV  LQZRQHUV PHHU WHOGH DOV
KHW MDDU GDDUYRRU %UXJJHFHQWUXP WHOW
YRRU KHW HHUVW PLQGHU LQZRQHUV DOV GH
GHHOJHPHHQWH6LQW$QGULHV
Belgen en vreemdelingen volgens deelgemeente
Belgen
V
9.481
2.284
3.814
2.597
1.699
9.691
6.269
8.146
9.698
1.849
310
1.267
1.216

totaal
17.816
4.311
7.264
5.179
3.357
19.053
11.932
15.757
18.845
3.773
645
2.550
2.438

M

Brugge-centrum
Christus-Koning
Sint-Pieters
Sint-Jozef
Koolkerke
Sint-Andries
Sint-Michiels
Sint-Kruis
Assebroek
Zeebrugge
Zwankendamme
Dudzele
Lissewege

M
8.335
2.027
3.450
2.582
1.658
9.362
5.663
7.611
9.147
1.924
335
1.283
1.222

vreemdelingen
V
776
103
113
107
16
205
104
137
165
68
3
15
12

TOTAAL in 2009

54.599

58.321

112.920

1.990

1.824

3.814

56.589

60.145

116.734

in procent
uitgedrukt

46,77%

49,96%

96,73%

1,70%

1,56%

3,27%

48,48%

51,52%

100,00 %

TOTAAL in 2008

54.764

58.537

113.301

1.934

1.733

3.667

56.698

60.270

116.968

Evolutie

-165

-216

-381

56

91

147

-109

-125

-234

836
95
92
136
18
210
127
179
161
91
10
20
15

Belgen + vreemdelingen
M
V
totaal
9.171
10.257
19.428
2.122
2.387
4.509
3.542
3.927
7.469
2.718
2.704
5.422
1.676
1.715
3.391
9.572
9.896
19.468
5.790
6.373
12.163
7.790
8.283
16.073
9.308
9.863
19.171
2.015
1.917
3.932
345
313
658
1.303
1.282
2.585
1.237
1.228
2.465

totaal
1.612
198
205
243
34
415
231
316
326
159
13
35
27

Gezinssamenstelling
aard van het gezin
ongehuwd

gehuwd

zonder

1

aantal kinderen per gezin
3
4
5
6

2

7

8

M

5.407

776

457

76

12

2

V

3.493

585

246

55

12

3

1

M 12.323

4.334

4.317

1.546

321

61

18

4

456

371

157

35

9

1

2

9

gezinnen
totaal
%

10

1

V

778

nietigverklaard

M

1

V

1

weduwschap

M

1.294

V

4.729

600

125

echtgescheiden

M

3.180

474

180

V

2.885

1173

737

251

39

van tafel en bed gescheiden

M

4

V

4

2

34.099

8.564

6.480

2.174

446

84

25

7

1

0

66

17

13

4

1

0

0

0

0

0

8.579

12.965

6.522

1.784

420

150

49

8

0

10

10

totaal
% gezinnen
aantal kinderen

16

164
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47

12

2

1

31

8

1

46

17

1

4

6.730

13

1.976

4.395

8

1.311

22.925

44

19.341

1.810

4

1.882

1

0

0

1

0

0

1.520

3

307

5.494

11

980

3.898

8

1.046

5.097

10

3.622

4

0

0

6

0

2

1

51.881

100

0

100

1
7

aantal
kinderen

1

30.467

Demograﬁsche gegevens 1971 - 2009
bevolking op 31 december
totaal

natuurlijke groei
geboorten sterften

migraties

overschot inwijkingen uitwijkingen

saldo

totale
groei

mannen

vrouwen

1971

57.022

61.001

118.023

1.900

1.197

703

3.306

3.206

100

+803

1972

57.449

61.291

118.740

1.739

1.246

493

3.425

3.201

224

+717

1973

57.831

61.684

119.515

1.662

1.183

479

3.486

3.189

297

+776

1974

57.978

61.952

119.930

1.573

1.209

364

3.647

3.596

51

+415

1975

57.908

61.810

119.718

1.533

1.226

307

3.313

3.832

-519

-212

1976

57.737

61.614

119.351

1.506

1.324

182

3.465

4.014

-549

-367

1977
(1)

57.378

61.322

118.700
(119.071)

1.529

1.211

318

3.568

4.537
(4.166)

- 969
(-598)

-651
(-220)

1978

57.307

61.217

118.524

1.518

1.170

348

3.480

4.004

-524

-176

1979

57.067

61.176

118.243

1.451

1.235

216

3.317

3.814

-497

-281

1980

57.079

61.133

118.212

1.457

1.227

230

3.472

3.733

-261

-31

1981

57.012

61.036

118.048

1.469

1.224

245

3.315

3.513

-198

-164 (2)

1982

57.106

61.112

118.218

1.434

1.199

235

3.638

3.703

-65

+170

1983

57.165

60.981

118.146

1.406

1.248

158

3.416

3.646

-230

-72

1984

56.953

60.794

117.747

1.373

1.224

149

3.260

3.808

-548

-399

1985

56.991

60.808

117.799

1.338

1.235

103

3.491

3.542

-51

+52

1986

56.959

60.796

117.755

1.422

1.245

177

3.574

3.795

-221

-44

1987

57.051

60.806

117.857

1.359

1.158

201

3.510

3.609

-99

+102

1988

56.932

60.720

117.652

1.331

1.168

163

3.388

3.756

-368

-205

1989

56.853

60.606

117.459

1.343

1.247

96

3.426

3.715

-289

-193

1990

56.828

60.262

117.090

1.300

1.210

90

3.435

3.894

-459

-369

1991

56.668

60.051

116.719

1.451

1.195

256

3.341

3.968

-627

-371

1992

56.766

60.107

116.873

1.445

1.250

195

3.984

4.025

-41

+154

1993

56.705

60.018

116.723

1.271

1.186

85

3.826

4.061

-235

-150

1994

56.398

59.889

116.287

1.233

1.235

-2

3.870

4.304

-434

-436

1995

56.102

59.710

115.812

1.242

1.310

-68

3.930

4.337

-407

-475

1996

55.959

59.536

115.495

1.193

1.212

-19

3.777

4.075

-298

-317

1997

56.057

59.518

115.575

1.252

1.205

47

4.313

4.280

+33

+80

1998

56.287

59.700

115.987

1.177

1.229

-52

4.428

3.964

+464

+412

1999

56.292

59.953

116.245

1.127

1.223

-96

4.493

4.139

+354

+258

2000

56.436

60.126

116.562

1.150

1.205

-55

4.298

3.926

+372

+317

2001

56.561

60.268

116.829

1.091

1.157

-66

4.325

3.992

+333

+267

2002

56.568

60.233

116.801

1.118

1.214

-96

4.397

4.329

+68

-28

2003

56.676

60.324

117.000

1.006

1.233

-227

4.569

3.884

+385

+199

2004

56.749

60.566

117.315

1.148

1.085

+63

4.717

4.465

+252

+315

2005

56.764

60.449

117.213

1.116

1.192

-76

4.571

4.597

-26

-102

2006

56.585

60.393

116.978

1.137

1.205

-68

4.727

4.894

-167

-235

2007

56.657

60.443

117.100

1.158

1.111

+47

4.499

4.424

+75

+122

2008

56.698

60.270

116.968

1.120

1.178

-58

5.091

5.165

-74

-132

2009

56.589

60.145

116.734

1.107

1.233

-126

4.873

4.981

-108

-234

[1] Op 1/1/1977 werd een gedeelte van Brugge afgestaan aan de fusiegemeente Damme. Het ging om de wijk Vijvekapelle die 371 personen telde en die
in het cijfer van de uitwijking begrepen zijn. De cijfers tussen haakjes zijn de aangepaste cijfers (+ 371) die de vergelijking mogelijk maken.
[2] Het cijfer van de totale groei is voor 1981 niet gelijk aan de som van het overschot der natuurlijke groei en het migratiesaldo. Bij de totale groei is immers rekening gehouden met de correcties aan het globale bevolkingscijfer die in de loop van het jaar op basis van de Volkstelling moesten worden
aangebracht (deze zijn in het cijfer van 1980 niet, in dat van 1981 wel verrekend). Met deze correcties kon daarentegen geen rekening worden gehouden bij de cijfers voor de natuurlijke groei en die voor de migratie.
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AANTAL+

AANTAL-

0
0
2
0
0
2
4
0
2
5
9
10
22
21
23
20
67
109
120
147
170
223
246
252
300
330
354
384
459
477
473
489
501
584
559
550
566
503
420
523
607
659
637
802
701
703
721
758
669
749
728
767
820
794
809
907
890
873
843
812
807
828
824
831
778
742
777
743
754
665
658
611
669
597
664
647
645
660
658
616
690
636
627
707
682
648
669
657
699
694
631
622
606
583
622
591
517
534
549
507
549
493
539
547
558
570
523
TOTAAL+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
8
2
1
2
5
1
5
5
3
4
5
7
12
12
12
9
8
14
14
11
16
21
24
11
22
19
26
19
21
10
29
32
24
20
30
28
33
27
37
25
37
41
42
37
43
38
30
57
47
52
43
36
40
42
45
34
46
48
52
41
57
57
44
26
24
13
14
17
21
9
13
10
17
18
15
10
12
18
22
19
10
10
13
13
17
20
TOTAAL.

54599

1990

TOESTAND OP 1 JANUARI 2010
STAD BRUGGE (VOLLEDIG)
GRAFIEK VAN HET AANTAL BELGEN EN GRAFIEK VAN HET AANTAL VREEMDELINGEN VOLGENS LEEFTIJD
MANNEN
VROUWEN
BELGEN=+
VREEMDELINGEN=.
LEEFTIJD
GEBOORTE JAAR
VREEMDELINGEN = . BELGEN = +
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100
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90
89
88
87
86
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84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
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70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1903
1904
1905
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1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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AANTAL+

AANTAL-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
2
1
7
8
6
4
9
6
2
5
4
2
1
7
0
10
4
8
12
6
9
11
8
11
8
8
11
18
13
13
18
10
13
7
18
14
12
13
25
19
21
13
22
20
36
32
27
29
29
33
36
36
33
45
37
40
52
54
42
49
51
47
44
70
58
75
67
36
31
18
13
11
13
19
10
19
10
13
11
15
17
14
13
17
12
9
12
12
14
19
TOTAAL.

1
1
1
4
0
4
11
12
22
27
31
64
69
64
64
90
159
248
284
322
350
368
442
477
438
493
513
609
629
582
633
613
614
636
696
718
676
582
553
602
665
729
719
823
753
733
689
744
791
810
822
833
833
853
853
881
924
868
889
845
846
824
824
815
752
747
729
810
740
689
653
703
604
658
606
680
590
608
625
618
592
647
595
656
613
641
614
588
661
665
587
585
594
610
592
531
533
550
497
511
510
513
488
523
508
511
526
TOTAAL+

1824

58321

SCHAAL : EEN + OF . IS 19 PERSONEN
TOTAAL AANTAL BELGEN = 112.920 TOTAAL AANTAL VREEMDELINGEN = 3.814 ALGEMEEN TOTAAL = 116.734
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Vreemdelingen 2009 per continent/land
EUROPA
Albanië
Andorra
Duitsland
Oostenrijk
Bulgarije
Denemarken
Spanje
Finland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Griekenland
Hongarije
Ierland
Malta
Noorwegen
Polen
Portugal
Roemenië
Zweden
Zwitserland
Italië
Nederland
Servië en Montenegro
Letland
Estland
Litouwen
Tsjechië
Slowakije
Wit-Rusland
Oekraïne
Russische Federatie
Kroatië
Slovenië
Macedonië
(voormalig Joegoslavië)
Bosnië en Herzegovina
Montenegro
Servië
Kosovo
Joegoslavië
totaal Europa
AZIË
USSR
Cambodja
Sri Lanka
Taiwan
Singapore
India
Indonesië
Japan
Maleisië
Nepal
Filipijnen
China
Vietnam
Bhutan
Kazachstan
Kirgizstan
Oezbekistan
Thailand
Bangladesh
Armenië
Azerbeidzjan
Afghanistan
Georgië
Irak
Iran
Israël
Jordanië
Libanon
Pakistan
Syrië
Turkije
totaal Azië
OCEANIË
Australië
Nieuw-Zeeland
Fiji
totaal Oceanië

M
20
0
90
11
11
12
34
1
176
152
4
16
17
17
1
4
58
22
38
7
5
86
430
51
1
6
2
16
13
11
13
30
3
9

V
18
1
78
8
15
8
26
10
147
89
4
16
16
13
3
2
53
19
41
9
6
54
281
57
4
3
5
9
9
8
26
63
3
6

8

9

17

1
2
3
25
4
1.410

1
0
7
34
7
1.168

2
2
10
59
11
2.578

M
1
1
0
1
0
24
1
18
0
55
6
33
0
6
6
6
3
10
2
12
1
10
19
21
24
4
1
1
20
2
16
304
M
6
3
0
9

V
1
1
1
2
2
9
13
35
3
53
32
37
4
2
18
6
2
50
2
21
3
11
19
10
17
1
0
1
12
1
8
377
V
2
2
1
5

TOTAAL
38
1
168
19
26
20
60
11
323
241
8
32
33
30
4
6
111
41
79
16
11
140
711
108
5
9
7
25
22
19
39
93
6
15

TOTAAL
2
2
1
3
2
33
14
53
3
108
38
70
4
8
24
12
5
60
4
33
4
21
38
31
41
5
1
2
32
3
24
681
TOTAAL
8
5
1
14

AFRIKA
Burundi
Kameroen
Congo
Ivoorkust
Ethiopië
Gabon
Gambia
Ghana
Guinee
Senegal
Nigeria
Oeganda
Madagaskar
Zuid-Afrika
Rwanda
Sierra Leone
Somalië
Tanzania
Togo
Zambia
Kenia
Equatoriaal-Guinea
Guinea-Bissau
Angola
Seychellen
Zimbabwe
Algerije
Egypte
Marokko
Mauritanië
Soedan
Tunesië
Kongo
totaal Afrika

M
0
10
11
2
2
1
1
8
1
0
17
0
0
2
1
1
1
1
2
1
0
0
1
12
0
3
15
3
34
2
1
16
0
149

AMERIKA
Canada
Verenigde Staten van Amerika
Costa Rica
Cuba
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Panama
Haïti
Dominicaanse Republiek
Argentinië
Bolivia
Brazilië
Chili
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Venezuela
Suriname
totaal Amerika

M
2
20
1
2
1
1
1
4
1
0
2
5
1
14
1
3
0
1
1
1
0
62

vluchteling
van Roemeense herkomst
van Russische herkomst
Van Oekraïense herkomst
van Joegoslavische herkomst
van Ruandese herkomst
van Pakistaanse herkomst
van Chinese herkomst
van Iraakse herkomst
van Syrische herkomst
van Angolese herkomst
van Ethiopische herkomst
van Iraanse herkomst
van Afghaanse herkomst
van Kameroense herkomst
van Togose herkomst
afkomstig uit Nepal
van Keniaanse herkomst
van Congolese herkomst
van Wit-Russische herkomst
vaderlandsloos
onbepaald

1
1
5
1
3
2
1
10
6
1
3
1
6
3
1
1
1
0
1
2
5
1

ALGEMEEN TOTAAL

1.990

V
2
15
10
1
3
1
2
14
0
2
18
1
6
2
8
0
0
1
9
0
4
1
0
15
1
0
9
3
31
0
0
5
1
165
V
4
24
2
7
0
1
1
5
0
1
6
2
0
16
0
3
2
2
11
1
2
90
1
0
6
0
0
0
0
3
0
0
2
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1.824

TOTAAL
2
25
21
3
5
2
3
22
1
2
35
1
6
4
9
1
1
2
11
1
4
1
1
27
1
3
24
6
65
2
1
21
1
314
TOTAAL
6
44
3
9
1
2
2
9
1
1
8
7
1
30
1
6
2
3
12
2
2
152
2
1
11
1
3
2
1
13
6
1
5
1
11
3
1
1
1
1
1
3
5
1
3.814
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Vreemdelingen 2009
Europa 72,9%

Azië 15,7%

Afika 7,7%
Amerika 3,2%
Oceanië 0,5%

Migraties

arr. Antwerpen
arr. Mechelen
arr. Turnhout
arr. Brussel (stad)
arr. Halle-Vilvoorde
arr. Leuven
arr. Nijvel
arr. Brugge
arr. Diksmuide
arr. Ieper
arr. Kortrijk
arr. Oostende
arr. Roeselare
arr. Tielt
arr. Veurne
arr. Aalst
arr. Dendermonde
arr. Eeklo
arr. Gent
arr. Oudenaarde
arr. Sint-Niklaas
arr. Ath
arr. Charleroi
arr. Bergen
arr. Moeskroen
arr. Soignies
arr. Thuin
arr. Doornik
arr. Hoei
arr. Luik
arr. Verviers
arr. Borgworm
arr. Hasselt
arr. Maaseik
arr. Tongeren
arr. Arlon
arr. Marche-enFamenne
arr. Bastenaken
arr. Neufchateau
arr. Virton
arr. Dinant
arr. Namen
arr. Philipville
totaal
buitenland
onbekend
totaal
ambtshalve
afvoering
totaal
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INWIJKELINGEN
BELG + VREEMDELINGEN

UITWIJKELINGEN
BELG + VREEMDELINGEN

M
48
19
19
33
32
24
4
796
31
23
46
243
68
61
39
25
16
57
139
10
18
0
3
0
4
1
1
2
0
2
2
0
20
0
3
1
2

V
34
20
14
31
30
19
2
839
34
23
39
230
65
45
51
21
14
47
127
6
14
0
7
0
2
1
2
3
0
1
5
0
27
1
2
0
0

M
68
11
16
62
33
36
4
923
30
23
44
180
65
70
45
24
20
55
193
10
20
2
0
3
1
1
0
1
1
6
3
0
9
3
2
0

V
51
15
21
66
26
25
2
953
43
28
55
178
78
53
24
15
13
55
186
14
13
2
1
4
3
1
1
5
1
2
4
0
13
4
6
0

0

0

0

1
0
0
0
0
1
1.794
401
2
2.197

0
0
1
0
2
1
1.760
437
9
2.206

1
0
1
0
2
2
3.554
838
11
4.403

1
1
0
2
1
0
1.969
248

3
1
1
2
1
0
1.969
257

4
2
1
4
2
0
3.938
505

2.217

2.226

4.443

224

96

320

364

174

538

2.421

2.302

4.723

2.581

2.400

4.981

TOTAAL
82
39
33
64
62
43
6
1635
65
46
85
473
133
106
90
46
30
104
266
16
32
0
10
0
6
2
3
5
0
3
7
0
47
1
5
1
2

TOTAAL
119
26
37
128
59
61
6
1.876
73
51
99
358
143
123
69
39
33
110
379
24
33
4
1
7
4
2
1
6
2
8
7
0
22
7
8
0

HOOFDSTUK 3

Financiën, Kerkfabrieken,
Lokale economie
en Eigendommen

Financiën
Aan de zijde van de uitgaven (195.279.116 euro)
bleven die voor personeel de belangrijkste
groep met 45 % van de totale uitgaven. In 2009
bedroegen die 89.128.682 euro zonder toelagen
en 66.365.616 euro na aftrek van de toelagen.
De meest opmerkelijke stijging was te vinden
in de overdrachten, die 28,47 % vertegenwoordigden. De schulduitgaven dalen jaarlijks als
gevolg van de vermindering van de stadsschuld.
Men kan de uitgaven ook verdelen volgens de
functie of de taken van het stadsbestuur.
De sector “jeugd, sport, bibliotheek en cultuur”
vertegenwoordigde het grootste pakket van de
uitgaven en steeg tot 19,23 %, gevolgd door justitie en politie (11,33 %), sociale voorzieningen
(11,28 %) en algemene diensten (10,98 %).
Uiteindelijk sloot de gewone begrotingsrekening af met een positief algemeen begrotingsresultaat of een overschot van 18.725.277 euro.

2RNLQWLMGHQYDQFULVLVEOLMYHQGHVWDGVÀ
QDQFLsQJH]RQG+HWGLHQVWMDDUZHUG
DIJHVORWHQ PHW HHQ SRVLWLHI UHVXOWDDW YDQ
PLOMRHQHXURWHJHQRYHUPLOMRHQ
HXURLQ
DE STADSREKENING 2009
Gewone dienst

De gewone dienst is een weergave van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven, zoals belastingen, fondsen, personeels- en werkingskosten.
In 2009 steeg het totaal van de gewone ontvangsten met 4,48 % tegenover 2008. Algemeen
kan je stellen dat in vergelijking met 2004 de
samenstelling en de verhouding van de diverse
gewone ontvangsten t.o.v. elkaar gewijzigd zijn.
Daar waar de prestatie-ontvangsten continu
toegenomen zijn, zijn de schuldontvangsten gestaag gedaald, enkele bijzondere pieken niet in
acht genomen.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

verschil %

prestatie-ontvangsten

12.449.820

12.572.137

12.466.658

14.545.650

16.659.918

21.013.032

fondsen

52.140.582

53.790.931

55.630.029

57.352.187

60.249.864

63.260.036

5,00%

ﬁscaliteit

70.017.038

73.636.316

72.854.177

75.229.708

74.497.066

83.644.634

12,28%

andere toelagen en overdrachten

24.582.472

24.769.807

25.204.173

28.103.738

26.600.662

27.816.215

4,57%

schuld-ontvangsten

14.550.982

10.309.217

24.297.328

14.102.803

18.910.361

10.009.436

-47,07%

173.740.894 175.078.408 190.452.366 189.334.086 196.917.871 205.743.353

4,48%

totale gewone ontvangsten

26,13%

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0
2004

prestatie-ontvangsten
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2005

fondsen

2006

fiscaliteit

2007

2008

andere toelagen en overdrachten

2009

schuld-ontvangsten

Buitengewone dienst

In de buitengewone dienst komen de duurzame
investeringen voor die het stadspatrimonium
verrijken. Het totaal van de investeringsuitgaven
bedroeg 115,04 miljoen euro. Let wel, er waren
in 2009 enkele uitzonderlijke eenmalige operaties (zie hieronder). Zonder die eenmalige operaties, bedroeg het netto-investeringsbedrag
36,33 miljoen euro. Ziehier de uitzonderlijke
eenmalige operaties:

10.000.000
9.000.000

• De Stad Brugge trad op 1 juli 2009 toe tot de
divisie zuivering van TMVW. Voor het stadsbudget betekent dit dat uitgaven voor riolen en aanverwante kosten niet meer vanuit
het eigen budget gebeuren maar via TMVW.
Hiertoe werd het gebruiksrecht van de riolen
overgedragen aan TMVW. Deze éénmalige
operatie gaf aanleiding tot diverse boekhoudkundige verrichtingen, o.a.:
- TMVW Aquario resterende rechten rioleringsnet: 12,90 miljoen euro
- TMVW Aquario gebruiksrecht rioleringsnet:
4,63 miljoen euro
- intekening en volstorting Z-aandelen
(met uitgiftepremie): 59,10 miljoen euro.
• Door de moeilijkheden bij Dexia Bank in 2008
werden Dexia-certiﬁcaten in de Gemeentelijke Holding omgezet in preferente B-aandelen
voor een bedrag van 2,08 miljoen euro.

8.000.000
7.000.000
6.000.000

wegwerkzaamheden

5.000.000

onderhoud stadsgebouwen

4.000.000

restauraties gebouwen

3.000.000

oprichten gebouwen + verbouwingen

2.000.000

Concertgebouw

1.000.000

aankoop voertuigen
informatica

0
2004

2005

2006

2007

jeugd, sport,
bibliotheek
en cultuur
18,80 %

onderwijs
9,61 %

2008

2009

sociale
voorzieningen
10,92 %

erediensten
0,53 %

volksgezondheid
en milieu
6,59 %

verkeer en
waterstaat
4,47 %

volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening
1,25 %

niet verdeelbare
uitgaven
0,30 %

overig
3,83 %

justitie en politie
10,71 %

privaat
patrimonium
0,24%

openbare schuld
10,66 %
brandweer
5,20 %
algemene diensten
10,59 %

algemeen bestuur
8,61 %

economie
en landbouw
1,51 %
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RESERVEFONDSEN

De uitstaande schuld is in 2009 verder gedaald
als gevolg van het Lokaal Pact (overname van
11,7 miljoen euro aan leningen door de Vlaamse overheid in 2008) en het niet aangaan van
nieuwe leningen in 2009.

Reservefondsen worden aangelegd met middelen die pas later een bestemming krijgen.
Uitzonderingen zijn het Museaal fonds, het
Stedenfonds en het Pensioenfonds. De reservefondsen stegen in 2009 tot een recordbedrag
van 68,5 miljoen euro t.o.v. 67,5 miljoen euro in
2008. Dit toont aan dat de Brugse stadsﬁnanciën, zelfs in tijden van economische crisis, gezond zijn en blijven.

schuld

schuldratio

1993

204.120.760

102.693.202

1,99

199.230.062

114.924.812

1,73

1995

196.640.134

120.525.973

1,63

1996

190.472.749

124.673.130

1,53

1997

175.169.310

139.400.379

1,26

1998

161.480.173

131.999.427

1,22

1999

151.867.982

132.478.378

1,15

2000

145.171.100

140.250.103

1,04

2001

144.909.546

152.906.835

0,95

2002

137.803.317

156.499.021

0,88

2003

123.611.931

166.881.631

0,74

2004

119.697.934

173.740.894

0,69

2005

116.297.033

175.078.408

0,66

2006

112.695.878

190.452.366

0,59

2007

111.877.611

189.334.086

0,59

2008

95.538.811

196.917.871

0,49

2009

81.272.902

205.743.353

0,40
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schuldratio

STADSSCHULD

Verenigingen,
intercommunales en
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
Interbad diende een voorstel in voor een recreatieve uitbreiding van het zwembad. Het college
van burgemeester en schepenen gaf hierover
een gunstig advies. De uitbreiding is nodig om
te kunnen concurreren met andere zwembaden
uit de omgeving.
De Stad trad op 1 juli 2009 toe tot de divisie Zuivering van TMVW. Dit houdt in dat het beheer
van de sanering van afvalwater (hoofdzakelijk
de riolen en pompstations) overgedragen wordt
aan de TMVW. Het tarief van het rioolrecht werd
behouden op 85 eurocent per m³ drinkwater.
Werkingstoelagen kerkfabrieken 2009
Christus-Koning
Heilige Familie

33.998
7.719

Heilige Godelieve en Karel de Goede

18.292

Heilig Hart en Heilige Philippus

26.302

Heilige Jozef en Kristoffel

21.868

Heilige Kruisverhefﬁng en Sint-Jozef

26.982

Heilige Leo-de-Grote

20.289

Heilge Maria Magdalena

31.058

Heilige Michiel

36.605

Heilige Thomas-van-Kantelberg

34.898

O.L.-Vrouw
O.L.-Vrouw-van-Meetkerke
O.L.-Vrouw-Bezoeking
O.L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
Sint-Andries en Sint-Anna
Sint-Anna

504
0
9.379

Voor investeringen doen de kerkbesturen maximaal een beroep op de betoelaging van de
Vlaamse Gemeenschap en het provinciebestuur.
Het saldo is ten laste van de Stad. Voor niet-geklasseerde gebouwen (kerken en pastorieën) is
de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap
beperkt tot 30 % van de uitgaven. In 2009 bedroeg het totaal voor de Stad Brugge in deze categorie 1.169.600 euro voor diverse werken (o.a.
450.000 euro voor de renovatie van de kerk van
Sint-Donaas in Zeebrugge). Voor geklasseerde
kerken en pastorieën bedraagt de tussenkomst
van de Vlaamse Gemeenschap 60 % en van het
provinciebestuur 20 %. Het totale krediet voor
de Stad Brugge bedroeg 120.000 euro.
De gemeenteraad gaf een gunstig advies om de
parochie van de Anglicaanse kerk samen te voegen met die van Oostende.

8.427

21.632
10.368

Sint-Franciscus-van-Assisië

20.724

Sint-Gillis

39.429

Sint-Jacob

38.326

Sint-Jozef

39.102

Sint-Katarina

3.812

Sint-Martinus

2.626

Sint-Niklaas

22.112

Sint-Pieter

23.580

Sint-Pieter-in-Banden

34.802

Sint-Walburga

55.070

Sint-Willibrord

18.753

O.L.-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

15.156

totaal

De gemeenten zijn verplicht bij te dragen in de
tekorten van de kerkbesturen, zowel voor de
werkingskosten als voor de investeringen. In
Brugge gaat het om 32 kerkbesturen. Het totaal van de werkingstoelagen bedroeg in 2009
873.660 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.

39.627

Sint-Donaas

Protestantse Kerk

Betoelaging kerkbesturen

198.536

Sint-Baafs

Anglicaanse Eredienst

Kerkfabrieken

0
13.684
873.660
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Lokale economie
Markten

Op de openbare markten bleef alles zijn normale gangetje gaan. Op alle openbare markten
bleven de abonnementsplaatsen ingenomen en
kon de risicoloting op veel bijval rekenen.
Meifoor 2009

Muziekhandel Rombaux

De meifoor is en blijft een speciale belevenis
voor iedereen, zowel de inwoners van Brugge
als de bezoekers kunnen niet anders dan op te
gaan in het kermisgevoel. Met een 90-tal kermisattracties was het weer genieten voor jong
en oud.
De dienst Lokale Economie is nooit verlegen
omww uit te pakken met een stunt. In 2009 organiseerde de dienst een wedstrijd, ten voordele
van Cliniclowns, waarbij het erop aankwam zo
snel mogelijk alle pijpjes in een schiettent stuk
te schieten. Er kwam ook een nieuwe topattractie bij: “Star Wars”, die je 25 meter hoog in alle
richtingen slingert.
De kinderstoet bleef een succesvol evenement.
Niet minder dan 1260 verklede kinderen gaven
het startschot voor de 809ste editie van de Meifoor door als één kleurrijke stoet doorheen de
Brugse straten te paraderen.
De Meifoor 2009 was de laatste editie voor de
bekendste Brugse foorreiziger, Wiliam Pauwels
van de ‘gezondheidsapotheek’ en voorzitter van
het foorcomité. Zijn laatste oliebol ging in het
vet op 24 mei 2009.
Taxi’s

In 2009 reden er in Brugge 51 taxi’s rond. Ze behoorden toe aan 16 exploitanten die 162 chauffeurs tewerkstelden. Dat zijn er 15 minder dan
in 2008.
De gemeenteraad stelde op 31 maart 2009 de
tarieven van de taxidienst, met of zonder standplaats op de openbare weg hervast.
Verhuren van voertuigen met bestuurder

Brugge telde in 2009 136 vergunde verhuurvoertuigen met bestuurder. Deze behoorden toe
aan 20 exploitanten.
Tombola’s

Op het grondgebied van Brugge werden 11 tombola’s georganiseerd en gecontroleerd. Dat zijn
er 2 meer dan in 2008.
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Premie leegstaande bedrijfsruimtes
en handelspanden

Het stadsbestuur levert inspanningen om leegstaande bedrijfs- en handelspanden snel te
herbestemmen. Het afgelopen jaar keerde het
stadsbestuur twee premies uit in het kader van
de herontwikkeling van een leegstaand handelspand, waaronder 1 aan muziekhandel Rombaux (zie foto). Handelaars die een leegstaand
pand in de binnenstad weer in gebruik willen
nemen als handelspand, kunnen immers een
premie krijgen van 7.500 tot 20.000 euro.
Animatie- en promotiepremie

De Stad Brugge voorziet een premie tot 50 %
van de gemaakte kosten en tot max. 2.000 euro
voor bestaande activiteiten met vernieuwend
element en tot max. 3.000 euro voor volledig
nieuwe evenementen die de lokale economie
bevorderen. In 2009 keerde de Stad in totaal
29.254 euro uit.
Campagne “Met Belgerinkel naar de winkel”

De Stad Brugge nam in 2009 voor de 6de keer
deel aan de actie “Met Belgerinkel naar de winkel”. Bedoeling is om mensen voor korte ritten
naar de winkel op de ﬁets te krijgen. De campagne liep van 16 mei 2009 tot en met 20 juni
2009. Er werden in totaal 10.871 spaarkaarten
ingediend. Dat zijn er 3.212 meer dan in 2008.
In 2009 konden ﬁetsende shoppers in maar
liefst 478 Brugse handelszaken terecht om hun
spaarkaarten vol te kleven.
Op het slotgala van Belgerinkel op 24 september 2009 werden 10 ﬁetsen en 5 ﬁetstassen aan
de gelukkige winnaars van de tombola overhandigd. Deze prijzenpot werd integraal geﬁnancierd door het stadsbestuur.
Open Bedrijvendag 2009

Op zondag 4 oktober 2009 vond de traditionele Open Bedrijvendag plaats. Deze dag was in
Brugge een absoluut succes: 27 bedrijven en 2
stadsdiensten (Ombudsdienst en Crematorium)
namen deel aan het evenement. Geen enkele
Vlaamse stad deed beter! De deelnemende bedrijven situeerden zich in de gezondheidszorg,
autohandel, lichaamsverzorging, land- en tuinbouwsector, meubel- en interieursector,… Het
stadsbestuur investeerde 8.957,70 euro in de
communicatiecampagne, geconcretiseerd in
een handige bedrijvengids die als bijlage bij de
‘De Streekkrant’ werd verspreid.

Economisch consulent
Vestigingssubsidie

BedrijfsAmbassadeur 2009

De Stad Brugge vindt het belangrijk dat er in
alle woonkernen van Brugge winkels zijn op
wandelafstand van thuis. Om winkeliers aan te
moedigen om buurtwinkels, zoals een slagerij, bakkerij of superette, op te richten, zwaait

Op vrijdag 30 oktober 2009 werd voor de eerste
keer een BedrijfsAmbassadeur Brugge verkozen. Hiermee wenste de Stad de relaties tussen
de lokale overheid enerzijds en de bedrijfswereld anderzijds te versterken en te stimuleren.
Tijdens een netwerkmoment én een galashow
in de Belforthallen, stelden het stadsbestuur
en stadsdiensten zich samen met andere overheidspartners en sponsors voor aan de lokale
bedrijfswereld. Via dit initiatief wil de Stad
Brugge een betere relatie nastreven met de bedrijven uit de regio en de kans benutten om de
structuur en de werking van de stadsdiensten
op een transparante manier voor te stellen aan
de ondernemers. Het contact en de relatie met
de lokale ambtenaar speelt hier uiteraard een
belangrijke rol, want het is meestal via hem of
haar dat een bedrijf het eerst in contact komt
met de Stad.
Zowel de Stad als de bedrijfswereld hadden de
mogelijkheid projecten in te dienen. Finaal werden een 5-tal projecten weerhouden om mee te
dingen naar de titel van BedrijfsAmbassadeur
Brugge. De Beschutte Werkplaats Arcotec werd
bekroond na een voorbeeldige samenwerking
met de stedelijke Groendienst en mag zich tot
de volgende editie ‘BedrijfsAmbassadeur van de
Stad Brugge’ noemen.

de Stad met een premie of vestigingssubsidie.
Het reglement met de voorwaarden waaraan je
daartoe moet voldoen, werd in de gemeenteraad van 30 juni 2009 goedgekeurd.
De buurtwinkel heeft niet alleen een verzorgende functie voor de Brugse bevolking. Deze kleinschalige winkels zijn op sociaal en economisch
vlak niet onbelangrijk. Met de toenemende vergrijzing in het achterhoofd, blijkt de nood aan
nabijgelegen buurtwinkels manifest aanwezig.
Door zo’n vestigingssubsidie toe te kennen,
hoopt het stadsbestuur om een minimumaanbod aan buurtwinkels te realiseren in elke
Brugse woonkern. De dienst Lokale Economie
onderzoekt bij elke aanvraag of er binnen een
wandelafstand van 800 m van de vooropgestelde locatie, een dergelijk minimumaanbod ontbreekt. Per kalenderjaar is een budget voorzien
om vier subsidies ter waarde van 10.000 euro
toe te kennen.
Elke aanvraag maakt het voorwerp uit van een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd in samenwerking met het Agentschap Ondernemen. Het is
immers de bedoeling van het stadsbestuur om
die vestigingen met een potentieel grote kans
op slagen te ondersteunen, kortom buurtwinkels die een bestaande behoefte van de buurtbewoners kunnen invullen.

Arcotec bekroond tot
“Bedrijfsambassadeur van
Stad Brugge 2009”.

Citymarketing ‘Bijzonder Brugge’

Het stadsbestuur wenst Brugge als winkelstad te proﬁleren via de campagne ‘Bijzonder
Brugge’. In 2009 was de Stad al toe aan haar 4de
citymarketing campagne. Er werd een budget
van 50.000 euro geïnvesteerd in een grootschalige communicatie-actie in ‘Weekend Knack’ en
‘Krant van West-Vlaanderen’. Alle Brugse handelszones werden daarbij in de kijker geplaatst.
Bovendien werd ook aandacht geschonken aan
de eindejaarsacties die de handelsverenigingen
op touw zetten.

Gratis Starten

Startende ondernemers verdienen een duwtje
in de rug! Daarom betaalt het stadsbestuur de
inschrijvingskost van 75 euro in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) terug. In 2009
keerde het stadsbestuur deze subsidie uit aan
338 startende ondernemers.
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Eigendommen
De Stad beheert als een goede huisvader zijn
patrimonium. Inherent aan het beheer zijn de
aan- en verkoop of ver(huur) van gronden en gebouwen. De Stad kan hiervoor een beroep doen
op de patrimoniumdiensten van de federale
overheid of de burgemeester kan zelf optreden
als notaris, instrumenterend ambtenaar, en de
nodige authenticiteit verlenen aan documenten
en overeenkomsten.

Voor de afﬁche van de
meifoor wordt traditiegetrouw een beroep gedaan
op de creative geest van
kinderen via een
tekenwedstrijd.

28

Jaarverslag 2009

De Stad Brugge deed in 2009 de nodige verwervingen voor het (her)aanleggen van wegenis,
voet- en ﬁetspaden en de inlijving van openbare wegenis naar aanleiding van uitvoering van
voorwaarden van verkavelingsvergunningen.
Daarnaast werden ook tal van erfdienstbaarheden voor nutsleidingen gevestigd op privaat
terrein.
Er werden ook onderhandelingen opgestart en
afgerond (met wisselend succes) om in uitvoering
van BPA/(G)RUP’s met eigenaars overeenkomsten in der minne af te sluiten en niet te moeten
overgaan tot gerechtelijke onteigeningen.
In 2009 werden er een groot aantal van aanen verkopen van distributienetten voor gas- en
elektriciteit uitgevoerd volgens de toen nog geldende verkavelingsreglementeringen.
De Stad verkocht ook de in erfpacht gegeven
gronden in Sint-Pieters waar de NV Brugs
Slachthuis en de NV Brugse Vleescentrale hun
bedrijfsexploitatie uitoefenen. Daarnaast kocht
de Stad ook een perceel strategisch gelegen
grond aan het station, kant Sint-Michiels, in
het kader van het opwaarderen van de publieke
ruimte en de bouw van een beurshalle.
Een aantal perceeltjes restgrond (zonder functie), voornamelijk voor tuinuitbreiding vonden in
de aanpalers een nieuwe eigenaar. Daarnaast
was er ook een verkoop van een door de Stad
gebouwde (auto)garage in de Snaggaardstraat
en de verkoop van de loodsen van de dienst
Electro-Mechanica aan de Coupure.
De Stad stelde ook met een aantal landbouwers
overeenkomsten op voor het beheer van groene
gebieden in Brugge (o.a. voor begrazing).
Het stadsbestuur zwaait ook met investeringstoelagen voor verenigingen die gebouwen/
lokalen van de Stad gebruiken, om structurele
ingrepen te bekostigen die de werking van de
vereniging ten goede komen en waardoor de
Stad een aantal doelstellingen kan behalen. Zo
werd er een toelage voorzien voor Golfﬁttersclub vzw NEOS voor de bouw van een buitenberging, alsook voor de vzw Robland Sint-Michiels
voor de renovatie van de kleedkamers in het
schuurgebouw van de Xaverianen, voor de afbraak van opstallen voor de vzw Blauwe Kruis
en voor de vzw Royal Belgian Sailing Club voor
de afbraak en oprichting van een clubgebouw in
Zeebrugge.

HOOFDSTUK 4

Personeel

Personeelsdienst
Invulling van de personeelsformaties:
gering effect

Elk jaar op 19 juni is het
voor de poetsvrouwen
genieten van een rijkelijk
ontbijt op de dag van het
schoonmaakpersoneel.

In 2007 en 2008 gebeurden er bij een groot aantal stadsdiensten kaderwijzigingen die tot doel
hadden de personeelsformaties aan te passen
aan de nieuwe trends en verwachtingen van het
beleid en de burger. Als gevolg hiervan dienden nieuwe jobs te worden ingevuld en werden
werknemers die een “voorbijgestreefde” job uitoefenden niet meer vervangen. Het effect van de
kaderwijzigingen was gering. Op 1 januari 2010
telde de Stad Brugge 1.518 VTE (exclusief het
onderwijzend personeel en het politiepersoneel) t.o.v. 1.488 op 1 januari 2009. Dat is een
lichte stijging met in totaal 1,97 %.

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 (voorheen begrotingscel)
Secretarie
Drukkerij / Economaat
Kabinet Burgemeester
Kabinetten Schepenen
Bevolking
Burgerlijke Stand en grafvergunningen
Personeelsdienst
Onderwijs / onderwijsbeleid
Jeugddienst
Maatsch. Begeleiding: algemeen
Maatsch. Begeleiding: Peutertuinen e.d.m.
Maatsch. Begeleiding: Buitenschoolse Opvang
Diversiteits- en Noordzuiddienst
Wegendienst
Patrimoniumbeheer - Gebouwen
Ruimtelijke Ordening
IDPBW
Groendienst
Sportdienst
Cultuurcentrum
Cultuur
Public Relations en Onthaal
Bibliotheken
Archief
Musea
Leefmilieu
Lokale Economie en Eigendommen
Toerisme
Vergunningen
Schoonmaakpersoneel
Preventiedienst
Brandweer
Brandweer - admin. en technisch personeel
Brandweer – centrale
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De pensioneringen blijven een aandachtspunt
vormen: in 2009 gingen er 37 stadsmedewerkers op rust. Hiermee start stilaan de pensioneringsgolf die over een vijf à tien jaar zijn hoogtepunt zal bereiken. Dit vormt een belangrijke
uitdaging op het vlak van vervangende aanwervingen, maar ook op het vlak van kennisoverdracht. Want met de pensionering dreigt een
pak kennis en ervaring verloren te gaan en dit
moet opgevangen worden door vooraf te zorgen
voor overdracht van die kennis naar de jongere
medewerkers.
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31/12/09

31/12/08

5
3
6,3
8,6
4,8
11,8
2
10,46
37,1
3,9
8,6
5,6
6,8
10
39,47
24,97
25,52
9,97
20,8
9
16,12
7,51
5,6
67
93,49
56,1
3
196,42
40,2
44,19
36,35
13,63
75
8,8
148,25
104,73
7,22
27,07
6,1
92,76
39,27
132
14,45
28,8

5
3
6,3
7,6
5,8
11,8
2
8,96
33,3
3,9
8,6
5,6
6,8
10
38,87
25,97
25,3
9,97
17,8
5,8
15,42
8,03
5,6
72,9
98,49
52,2
3
198,91
39,7
42,19
33,05
12,63
73,64
8,8
145,3
102,13
6,02
26,24
4,9
91
37,57
127,8
11,55
29

verschil in VTE
0
0
0
1
-1
0
0
1,5
3,8
0
0
0
0
0
0,6
-1
0,22
0
3
3,2
0,7
-0,52
0
-5,9
-5
3,9
0
-2,49
0,5
2
3,3
1
1,36
0
2,95
2,6
1,2
0,83
1,2
1,76
1,7
4,2
2,9
-0,2

verschil in %
0,00%
0,00%
0,00%
+ 13,16%
-17,24%
0
0
+ 16,74%
+ 11,41%
0
0
0
0
0
+ 1,54%
-3,85%
+ 0,87%
0
+ 16,85%
+ 55,17%
+ 4,54%
-6,48%
0
-8,09%
-5,08%
+ 7,47%
0
-1,25%
+ 1,26%
+ 4,74%
+ 9,98%
+ 7,92%
+ 1,85%
0
+ 2,03%
+ 2,55%
+ 19,93%
+ 3,16%
+ 24,49%
+ 1,93%
+ 4,52%
+ 3,29%
+ 25,11%
-0,69%

1517,75

1488,44

29,31

+1,97%

Selecties en examens blijven “boomen”

Net zoals in 2008 werd de Personeelsdienst ook
in 2009 weer fel bevraagd om selecties en examens te organiseren.
Voor de contractuele wervingen organiseerde
de dienst zo’n 43 selecties voor de meest uiteenlopende functies in de culturele sector, de
technische beroepen, voor adminstratieve en
leidinggevende jobs.
Ook de zgn. “examens” voor statutaire aanwervingen waren talrijk: 12 voor aanwervingen en
10 voor bevorderingen. “Publiekstrekker” was
het examen voor administratief medewerker,
waarvoor zich zo maar eventjes 427 kandidaten
inschreven, een hele klus op organisatorisch
vlak om de proeven vlot te laten verlopen. Ook
het examen voor administratief medewerker
speciﬁek bij de dienst Financiën kon op veel interesse rekenen met 160 inschrijvingen. Daarnaast viel op dat voor redacteur-informatie bij
de Communicatiedienst er ook relatief veel gegadigden waren.

AANWERVINGSEXAMENS
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2009)
administratief medewerker
administratief medewerker Financiën
architect
bureauchef Financiën
databeheerder Informatica
deskundige internetmarketing Toerisme
personeelsconsulent
preventieambtenaar
redacteur-informatie Communicatiedienst
technisch assistent Cultuurcentrum beeldende kunsten
toneelmeester
technisch assistent Patrimonium
- schilder
- timmerman
- toezicht schoonmaak
- metser
- metaalbewerker
- loodgieter
- dakdekker

Wie slaagt in zijn/haar examen, mag zich verwachten aan aangename uitdagingen, zoals bv. aan vlottenbouw op de jaarlijkse
sportnamiddag voor het stadspersonneel.

ingeschreven
kandidaten

kandidaten
geslaagde
deelgenomen
kandidaten
aan de 1ste proef

427
160
6
8
7
8
18
4
49
11
1

242
65
5
3
6
6
13
4
33
10
1

64
8
3
2
2
2
1
9
4
1

5
7
5
6
6
4
4

5
7
5
6
6
4
3

3
7
4
3
6
4
2

kandidaten
geslaagde
deelgenomen
kandidaten
aan de 1ste proef

BEVORDERINGSEXAMENS
(waaraan einduitslag vastgesteld in 2009)

ingeschreven
kandidaten

administratief hoofdmedewerker
bureauchef Financiën
deskundige internetmarketing Toerisme
industrieel ingenieur hoofd Wegendienst
onderluitenant
ploegbaas dienst Leefmilieu
ploegbaas Wegendienst
redacteur-informatie (vertaalwerk)
technisch hoofdmedewerker dienst Cultuur
technisch assistent Patrimonium
- metser
- metaalbewerker
- loodgieter

20
5
1
3
4
14
8
2
4

20
4
1
3
3
14
8
2
4

3
2
1
3
1
5
3
1
1

1
1
2

1
1
2

1
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SELECTIES
(waarvan einduitslag vastgesteld in 2009)

kandidaten
deelgenomen aan
de 1ste proef

geslaagde
kandidaten

centralist hulpcentrum 100 (gesprek 7/1)

22

19

admin medew markten & kermis (13/1)

47

37

9

technisch assistent Elektro-Mechanica (14/1)

5

4

1

coördinator BKO (15/1)

15

12 *

admin. medew. KMO ambtenaar (20/1)

47

31

8

begeleidster BKO (7/2)

5

2

2

3

3

startbaner verkeersveiligheid (26/2)

11

6

3

zaalwachter musea

87

74

33

admin. medew. Sodibrug/Vorming (3/3)

13

11

5

seizoenarbeider Groendienst (10-12/3)

91

72

27

hulparbeiders schoonmaak (16-17/3)

63

28

18

arbeider Bibliotheek (23-24/3)

151

77

11

redacteur Pers & Publicaties (7/4)

27

20

6

arbeider Entrepot (16/4)

9

7

2

technisch assistent autovoerder bij dienst Leefmilieu (28/4)

11

11

7

coördinator woonbeleid (11/5)

19

14 *

4

technisch medew. Gebouwendienst (14/5)

15

13 **

2

admin. medewerker Erfgoedcel (27/5)

86

56 *

7

toeristisch medewerker (10/6)

7

5

2

redder zwembad (29/6)

7

5

2

technisch assistent mechanica (13/8)

7

2 *

0

technisch assistent mechanica (22/9)

12

7

4

onderwijsdeskundige (3/7)

5

4

2

arbeiders Sportdienst/Leefmilieu (6/7)

52

46

17

arbeider/bode Toerisme (14/7)

47

36

4

huisbewaarder Groeninge (28-29/7)

68

39

6

huisbewaarder Watertoren (29-30/7)

38

23

3

projectcoördinator Bruggemuseum (10/8)

79

66 *

7

coördinator Erfgoedforum (11/8)

47

38 *

5

onthaalbeambte Cultuurcentrum (17/8)

44

38

8

technisch medew. Elektro-Mechanica (3/9)

11

5

3

hulparbeiders schoonmaak (23-24/9)

38

12

4

technisch gegr Wegendienst (30/9)

3

3 *

preventiewerker (16/10)

48

20 *

2

gemeenschapswacht (20/10)

43

20 *

1

1

industrieel ingenieur Groendienst (23/10)

6

4

toeristisch medewerker (29-30/10)

78

22

architect RO (23/11)

4

3 *

coördinator vrijwilligerscentrale (2/12)

50

50 *

4

tuinontwerper (4/12)

7

3 *

3

personeelsdeskundige (11/12)

51

32

adj-conservator hedendaagse kunst (15/12)

8

7

boekhouder Musea & Financiën (18/12)

26

* 1ste proef was schriftelijk
** 1ste proef was praktisch
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ingeschreven
kandidaten
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19 *

3
6
3

4
5
11

Nieuw sectoraal akkoord

Na de uitwerking van het rechtspositiebesluit
en de vele infosessies voor het personeel, trok
in 2009 een nieuw sectoraal akkoord de aandacht. Het werd afgekondigd in november 2008
en heeft een looptijd van 2008 tot 2013. De uitwerking gebeurde voornamelijk in 2009: er werd
voorzien in een functionele loopbaan voor de
ploegbazen die aan de weddenschaal D4 een
tweede weddenschaal zien gekoppeld en de
tweede pensioenpijler werd voorbereid.
Vorming: maatwerk!

De medewerkers volgden zoals in voorgaande
jaren vele opleidingen en cursussen bij externe
vormingsaanbieders. De Vormingsdienst richtte
ook weer heel wat cursussen intern en op maat
in. Een greep uit de ingerichte cursussen:
• omgaan met KGA containerparken
• werken op hoogte/steigerbouw voor diverse
diensten
• sociale vaardigheden voor onthaalbeambten
Cultuurcentrum
• taalopleiding Frans op maat voor de dienst
Vergunningen
• basisopleidingen evaluatiesysteem voor leidinggevenden
• vorming ‘ecodriving’ voor 60 stadschauffeurs
• vakantiegeld Loonadministratie
• doeltreffend schrijven
• vorming ‘levensreddend handelen’ bij baby’s
en kinderen voor de begeleidsters en verpleegkundigen van de kinderdagverblijven en
de buitenschoolse kinderopvang.

In de cursus ‘ecodriving’ krijg je tips over hoe je milieubewust
kan omspringen met je auto en ook heel wat geld kan besparen
op uitgaven voor diesel of benzine.

Het stadsbestuur onderschreef een coachende
leiderschapsstijl voor de ongeveer 200 leidinggevenden die ze in dienst heeft. Om hen te ondersteunen krijgen allen in de komende vier
jaar een coachingstraject aangeboden, waarin
ze zowel in groep als individueel opgevolgd worden. Ook hier dus maatwerk!
In 2009 startte dit project met een tweedaagse
voor het managementteam. Tijdens die twee
dagen kregen de leden meer uitleg over het
project én gingen ze zelf aan de slag. De leden
van het managementteam gingen via verschillende oefeningen dieper in op hun samenwerking en hun rol. Daarna startten 60 leidinggevenden met hun eigen traject. Daarbij krijgen
ze via groepsmomenten en individuele sessies
meer zicht op hun eigen leidinggevende stijl en
vaardigheden.
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Interne communcatie

Sodibrug

Met de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling waren de 18 interne themabrochures dringend aan een update
toe. Naast een inhoudelijke aanpassing
werd meteen ook de vorm aangepast
en zijn ze sindsdien in full-colour opgemaakt.

Sodibrug, de Sociale Dienst voor het
personeel van Stad Brugge, telde eind
2009 2498 leden, waaronder 2028 actieve
en 470 gepensioneerde medewerkers.

Hetzelfde geldt voor het bedrijfsblad Infocontact. Dankzij de nieuwe technische mogelijkheden en de goede samenwerking met de
Stadsdrukkerij is het tweemaandelijkse blad sedert juli 2009 gedeeltelijk in full-colour gedrukt
en volledig in full-colour op het intranet te bekijken. In 104 pagina’s bedrijfsgebonden informatie
kreeg de lezer weer een goed beeld van het reilen en zeilen op de stedelijke diensten.
Ook de huiskalender “De Muur” kreeg een
totaal nieuwe look, die erg in de smaak viel.
Naast dit alles organiseerde de dienst Interne
Communicatie 23 onthaalmomenten waarop
156 nieuwe medewerkers uitvoerig geïnformeerd werden over hun nieuwe werkgever, de
Stad Brugge.
Ook het intranet, Intractief, bewees in 2009
weer zijn uitstekende diensten als interactief
informatie- en communicatiemiddel. Dat is in
eerste instantie te danken aan de dagelijkse
update van de informatie zowel door de dienst
Interne Communicatie als door de verantwoordelijke redacteurs op de verschillende stedelijke
diensten.

De nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel werd
in 2009 opgeluisterd door niemand minder
dan Bruggeling Raymond van het Groenewoud.
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Website Sodibrug
Sinds de zomer van 2009 heeft ook Sodibrug z’n
eigen stekje op het web. Zo kunnen de leden,
die geen toegang hebben tot het intranet van de
Stad Brugge ook het Sodibrugnieuws digitaal
volgen. De te volgen link is http://www.brugge.
be/sodibrug.

Activiteiten
Sodibrug werkte ook in 2009 samen met Cercle Brugge. Voor de wedstrijden Cercle Brugge
– Tubeke waren 95 Sodibrugsupporters aanwezig, voor de wedstrijd Cercle Brugge – Westerlo
schreven 129 leden zich in. Voor beide wedstrijden betaalden ze 3 euro per ticket.
Sodibrug organiseerde voor haar leden een
geleid bezoek aan de tentoonstelling “Karel de
Stoute: pracht en praal in Bourgondië”. Voor
een anderhalf uur durende rondleiding en een
drankje achteraf betaalden 241 medewerkers
slechts 1 euro.
In september organiseert Ideeﬁxe jaarlijks een
openluchtopera en krijgen Sodibrugleden een
mooie korting toegekend. Voor de opera “Aïda”,
van Verdi, kregen zij 10 euro korting.
In samenwerking met de Sportdienst, konden
de actieve medewerkers inschrijven om gratis
deel te nemen aan “Kroenkelen”. 30 collega’s
gingen op dit aanbod in.
Met een volle bus trok Sodibrug op 23 oktober
2009 naar de “Night of the Proms” in Antwerpen. Voor 45 euro per ticket konden de deelnemers genieten van Roxette, OMD, Sharon den
Adel, Peter & Zoltan Katona, Toots Thielemans,
John Miles, Fine Fleur en Il Novecento onder
leiding van Robert Groslot.
431 medewerkers lieten zich eind oktober – begin november inenten tegen de griep.
In 2009 werkte Sodibrug samen met de belangrijkste pretparken in België: Plopsaland,
Boudewijnpark Walibi, Aqualibi, Paradisio, Bellewaerde en Bobbejaanland. Bij aankoop van
tickets bij Sodibrug krijg je een aantrekkelijke
korting en vermijd je een lange wachtrij aan de
kassa. Van de paas- tot en met de herfstvakantie gingen maar liefst 1183 tickets de deur uit,
dat zijn er 258 meer dan in 2008.
In 2009 werden Sodibrugleden verwend met
2 ﬁlmvoorstellingen. Op 30 maart zakten 141
medewerkers af naar Kinepolis om er “Slum-

dog Millionaire” te zien, de ﬁlm die maar liefst
8 Oscarbeeldjes in de wacht sleepte. Later op het
jaar, 13 december, stond een Vlaamse ﬁlm op
het programma. “Dossier K” trok 82 kijklustigen.
Tijdens het Sinterklaasfeest op zondag 6 december gingen heel wat kinderhartjes sneller
slaan. 324 kindjes genoten van een namiddag
vol amusement en kregen van de échte Sint en
zijn Pieten een geschenkje mee naar huis.
Op 19 december trok Sodibrug met een volle
bus naar Antwerpen voor de “Samson & Gertkerstshow”. ’s Voormiddags stond een bezoekje
aan de Zoo gepland, ’s namiddags zongen 49
kindjes (en hun ouders) uit volle borst mee met
de liedjes van Belgiës bekendste hond Samson
en zijn baasje Gert.

Kortingen
Sodibrugleden krijgen heel wat kortingen toegekend met hun lidkaart. Zo was er de jaarlijkse
korting voor het ﬁlmfestival “Cinema Novo” (1
euro), de “Heilig Bloedprocessie” (1,25 euro),
“Klinkers Intiem” (1 euro), de Paukenmesse
van Haydn (ticket kopen, 2e ticket gratis), de geschenkencheques van Oxfam (2,5 euro korting
bij aankoop van minimum 25 euro), 20 % korting
op de publicaties van het vzw Levend Archief…
Ook de ticketverkoop voor Kinepolis en Lumière
blijft het goed doen. In juli 2009 verhoogde de
prijs van een Kinepolisticket van 6,10 naar 6,60
euro, maar gingen toch 4567 tickets over de
toonbank. Voor Lumière betaalt men bij Sodibrug 6 euro per ticket. Hiervan verkocht Sodibrug 348 tickets.

Refter
“Pas Partout” levert dagelijks een 50- à 60-tal
maaltijden in de 4 stadsrefters: “Blinde Ezel”,
Walwein, Herdersbrug en de gebouwendienst
Sint-Pieters. De collega’s (en hun gezinsleden)
kunnen kiezen uit een dagschotel, biefstuk met
frietjes, vegetarische burger, spaghetti of een
broodje.
In 2009 voerde Sodibrug een winter- en een zomeraanbod in. Van april tot en met oktober is
er keuze uit verschillende soorten slaatjes. Van
november tot en met maart verdwenen deze
slaatjes even van het menu en kwamen er verschillende soorten pizza’s in de plaats. In 2009
werden, alles samen, 15.785 bestellingen genoteerd, tegenover 15.458 in 2008.
Sinds februari 2009 zet Pas Partout elke maand
een blikvanger op het menu. Die dag kunnen de
refterklanten het volgende verwachten op hun
bord:

• een maaltijd met Fair Trade-producten
• een maaltijd met exotische ingrediënten
• een maaltijd met een verrassende smaak.
Tijdens de week van de Fair Traide (5 tot en met
10 oktober) zorgde Sodibrug voor een aangepast dessert en tijdens de week van de Smaak
(16 tot en met 20 november – thema: Turkije)
zorgde Pas Partout voor aangepaste maaltijden
op het menu.

Hospitalisatieverzekering
Binnen de Stad Brugge is Sodibrug het aanspreekpunt voor de hospitalisatieverzekering bij
Axa Royal Belge. Sodibrug staat daarbij in voor
de administratie en de correspondentie tussen
de verzekerde en de verzekeraar.
Een groot deel van de medewerkers heeft recht
op een gratis aansluiting. In 2009 waren 3243
collega’s (en hun gezinsleden) aangesloten bij
de verzekering: 1915 (gepensioneerde) medewerkers, 625 partners en 703 kinderen. Er werden 651 aangiftes geregistreerd, tegenover 628
in 2008.

Seniorenwerking
Een 5-tal gepensioneerde medewerkers vergadert maandelijks om er de daguitstappen tot
in de kleinste details voor te bereiden. In 2009
trokken de senioren naar Sint-Truiden, Mol, de
“Avesnois”, Val Saint-Lambert en Ronse. De
verrassingsreis vond plaats op 15 oktober en
ging naar de luchthaven in Wevelgem, de groentenveiling in Roeselare en een kofﬁebranderij in
Gullegem.
Op donderdag 8 januari vond het nieuwjaarsfeest voor de senioren plaats in De Dijk. 141
gepensioneerden genoten van een stukje taart
met kofﬁe, een optreden van Johan Vanden
Berghe (verteller, muzikant, entertainer) en nadien van een lekker avondmaal.
In 2009 werden ook nog 2 gelegenheidsactiviteiten georganiseerd:
• bezoek aan psychiatrische kliniek OnzeLieve-Vrouw in Sint-Michiels op 5 november
(42 inschrijvingen)
• voordracht ‘Ons geheugen in relatie tot
het ouder worden’ op 10 december (83
inschrijvingen).
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HOOFDSTUK 5

Onderwijs,
Maatschappelijke
Begeleiding,
Noord-Zuiddienst,
Diversiteitsdienst
en Stedenbeleid

Onderwijs
,Q  ZHUG GH GLHQVW 2QGHUZLMV RSJH
GHHOG LQ HHQ GLHQVW VWHGHOLMN  2QGHUZLMV
HQ HHQ GLHQVW /RNDDO 2QGHUZLMVEHOHLG
'H]HRSVSOLWVLQJZHUGGHFUHWDDORSJHOHJG
RPHURSWRHWH]LHQGDWGH6WDGKHWRQGHU
ZLMVGDW]H]HOILQULFKWQLHWEHYRRUGHHOWWHQ
RS]LFKWH YDQ RQGHUZLMV GDW ZRUGW DDQ
JHERGHQ GRRU DQGHUH 2PGDW GH GLHQVW
/RNDDO 2QGHUZLMVEHOHLG LQVWDDW YRRU QHW
RYHUVFKULMGHQGHSURMHFWHQGLH]LFKULFKWHQ
WRWHONHYRUPYDQRQGHUZLMVRSKHW%UXJVH
JURQGJHELHG NDQ GH GLHQVW 2QGHUZLMV
]LFKYROOHGLJULFKWHQRSGHQRGHQYDQGH
VWDGVVFKROHQ
DIENST LOKAAL ONDERWIJSBELEID
Personeel
De dienst Lokaal Onderwijsbeleid nam in augustus 2009 afscheid van bureauchef Thierry
Vandercruysse, die met pensioen ging. Tijs Synaeve werd aangesteld als nieuwe onderwijsdeskundige.

Lokale onderwijsprojecten
’t Scharnier
Uit tal van onderzoeken blijkt dat vooral kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen
veel drempels te overwinnen hebben tijdens
hun schoolloopbaan. Om hun onderwijskansen
te verhogen, werd het project ’t Scharnier in het
leven geroepen.
Daarbij wordt in de eerste plaats studieondersteuning gegeven door studenten en vrijwilligers die 2 keer per week naar de gezinnen
trekken om op die manier een positieve schoolervaring en –beleving tot stand te laten komen.
In 2009 waren 76 studieondersteuners actief. Ze
gaven studieondersteuning bij 80 gezinnen (46
met kinderen in het basisonderwijs en 34 met
kinderen in het secundair onderwijs), waarvan
57 in Brugge en 23 in Blankenberge.
Scholen en CLB’s krijgen feedback over hoe ze
best kunnen omgaan met kwetsbare gezinnen.
Tot slot richt ’t Scharnier zich ook naar studenten die een opleiding volgen waarbij ze in
contact komen met kansarme gezinnen. zoals
bijvoorbeeld studenten verpleegkunde, maatschappelijk werk of lerarenopleiding.

BL!NK
In de secundaire scholen komen dagelijks ernstige probleemsituaties voor. Bij sommige leerlingen lijken alle inspanningen van de school, de
leerkrachten of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding niets uit te halen. De situatie escaleert, met als gevolg een breuk tussen school
en leerling. Het time-out project Blink! wil dit
proberen te voorkomen.
Het project richt zich tot leerlingen van 12 tot 18
jaar die voortdurende emotionele en gedragsproblemen hebben en vaak spijbelen. Naargelang de problematiek en de mogelijkheden tot
deelname aan het schoolgebeuren kan er gekozen worden tussen een lange time-out (4 weken
begeleiding) of een korte time-out (maximaal 8
dagen begeleiding).
In het schooljaar 2008-2009 waren er 13 aanmeldingen waarbij er 10 leerlingen effectief
werden begeleid in de korte time-out en 72 aanmeldingen voor de lange time-out waarbij er 35
leerlingen effectief begeleiding kregen. 2 van
deze leerlingen stopten de begeleiding voortijdig wegens gebrek aan motivatie.
In het eerste trimester van het schooljaar 20092010 waren er 36 aanvragen voor lange timeout, waarvan er 16 van start gingen en 13 aanmeldingen voor korte time-out, waarvan er 10
werden gestart.

Kerntaken van de dienst
Leerplichtcontrole
In het schooljaar 2008-2009 vroeg het departement Onderwijs voor 12 leerlingen uit het basisonderwijs en 6 leerlingen uit het secundair
een lokaal onderzoek aan inzake de naleving
van de leerplicht. 1 leerling voldeed niet aan de
leerplicht. Bij de meeste anderen was de leerling afwezig, omdat zijn ouders tijdelijk naar het
buitenland waren en hun kind daar schoolliep.

Spijbelproblematiek
De gemeenteraad keurde op 2 september 2008
het spijbelprotocol goed. Het omvat 3 procedures: de houding t.o.v. spijbelen, de illegale
middelen en andere jeugcriminaliteit in de
schoolomgeving. Eind 2009 startte een overleg
om het spijbelprotocol te evalueren. Het zal in
2010 uitmonden in een herziening ervan.

Jaarverslag 2009

37

DIENST (STEDELIJK) ONDERWIJS
Basisonderwijs: Scholengemeenschap O2
Het leerlingenaantal in het basisonderwijs bleef
met 1108 leerlingen op 1 februari 2009 ongeveer
stabiel ten opzichte van het jaar daarvoor (1125).
De lichte afname situeerde zich voornamelijk in
het gewoon lager onderwijs (van 641 naar 617),
want er kwamen wel twaalf kleuters bij. De evolutie van de leerlingenaantallen weerspiegelt de
positieve kentering in de geboortecijfers enkele
jaren geleden.

Stedelijke Basisschool
Onze Bijenkorf/Ter Poorten
In Onze Bijenkorf/Ter Poorten steeg het leerlingenaantal lichtjes in beide vestigingen, zowel in
het kleuter als in het lager onderwijs, zodat er in
totaal 62 kleuters waren en 93 leerlingen in het
lager onderwijs ten opzichte van respectievelijk
56 en 90 in het schooljaar daarvoor. Dit was een
goede basis voor de afdeling Onze Bijenkorf in
Dudzele om zich vanaf het schooljaar 2009-2010
te proﬁleren als een gedaltoniseerde leefschool.

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten
Het KSO had 362 leerlingen in 2009. Dat zijn er
27 meer dan het schooljaar daarvoor.
De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
en het Stedelijk Conservatorium Brugge organiseerden op 25 januari 2009 naar jaarlijkse
gewoonte Kunstenbad met als thema ‘Grenzeloos’. Dit is het belangrijkste van diverse door
het deeltijds kunstonderwijs georganiseerde
tentoonstellingen en concerten.
Het leerlingenaantal in de Academie – DKO nam
lichtjes toe van 1397 tot 1408. De studierichting
animatieﬁlm werd ofﬁcieel erkend (organiek)
met ingang van 1 september 2009. Dit is een
bevestiging van het succes van onderwijs in digitaal beeldende vorming, fotograﬁe en animatieﬁlm.

Stedelijke Conservatorium
Het leerlingenaantal in het Conservatorium
bleef met 1879 nagenoeg stabiel ten opzichte
van het schooljaar daarvoor (1885).

Stedelijke Basisschool De Triangel
Het leerlingenaantal in De Triangel in Sint-Andries nam af van 115 tot 112 kleuters en van 227
tot 209 leerlingen in het lager onderwijs.

Stedelijke Basisschool Sint-Michiels
De Stedelijke Basisschool Sint-Michiels kende
een stijging van het aantal kleuters in beide afdelingen samen van 151 tot 160 en een afname
van het aantal leerlingen lager onderwijs van
324 tot 315.

Centrum voor volwassenenonderwijs SNT
Het cursistenaantal voor het schooljaar 20082009 in de Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen herstelde zich lichtjes om uit te komen
op 11902 nadat het van 13517 naar 11604 gezakt was het schooljaar daarvoor. De daling is te
wijten aan een wijziging in de regelgeving.
Scholen in de stad Brugge
Leerlingenaantallen op 1 februari
Kleuteronderwijs

Buitengewoon lager onderwijs:
De Ganzenveer
De Ganzenveer klokte met 157 leerlingen af op
een iets kleiner leerlingenaantal (5 minder dan
in het schooljaar daarvoor).
De Ganzenveer participeert aan een Commeniusproject voor uitwisseling tussen scholen
voor buitengewoon lager onderwijs in Europa,
samen met scholen uit Italië, Oostenrijk, Spanje
en Turkije.
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Gewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon kleuteronderwijs

9.095
118

Lager onderwijs
Gewoon lager onderwijs
Buitengewoon

15.462
1.414

Secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Buitengewoon onderwijs
totaal

24.686
1.115
51.890

Stedelijke scholen
Leerlingenaantallen op 1 februari
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
25

Kleuteronderwijs
Dudzele

18

25

24

22

20

20

20

24

Lissewege

40

33

36

29

26

24

27

32

37

Sint-Andries

164

144

137

131

127

125

115

115

112
91

Sint-Michiels A

101

104

96

96

94

90

89

87

Sint-Michiels B

90

88

79

68

71

67

65

64

69

totaal

413

394

372

346

338

326

316

322

334
35

Lager onderwijs
Dudzele

50

47

43

40

35

28

38

33

Lissewege

93

91

82

70

69

66

65

57

58

Sint-Andries

343

329

318

288

287

273

247

227

209
178

Sint-Michiels A

209

215

214

204

194

179

183

185

Sint-Michiels B

150

160

156

169

167

156

150

139

137

totaal

845

842

813

771

752

702

683

641

617

BLO Ganzenveer

170

187

190

177

169

139

153

162

157

BUSO

82

86

78

68

0

0

0

0

0

Buitengewoon onderwijs

Secundair onderwijs
SASK/KSO

269

265

278

279

275

339

336

360

387

cvo SNTL

12.362

13.168

13.853

13.873

13.374

13.284

13.517

11.604

11.902

conservatorium

1.918

1.736

1.733

1.736

1.867

1.955

1.838

1.885

1.879

SASK/DKO

1.260

1.307

1.407

1.383

1.380

1.341

1.376

1.397

1.408

totaal

3.178

3.043

3.140

3.119

3.247

3.296

3.214

3.282

3.287

Deeltijds kunstonderwijs

Hogescholenonderwijs en hoger post-universitair onderwijs
Aantal inschrijvingen op 1 februari van het academiejaar
2004-2005

opleiding

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

KHBO (1)
Gezondheidszorg

998

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

980

Industriële wetenschappen en technologie

704

Lerarenopleiding
Howest, Campus Sint-Jorisstraat (1)

994
401

333

314

315

527

899

Sociaal werk (2)

191

Toegepaste psychologie

244

Onderwijs
Howest, Campus Rijselstraat(1)

464
960

950

943

918

988

1.207

Toegespaste architectuur

293

Toegepaste informatica

202

Bedrijfsmanagement

339

Biomedische laboratoriumtechnieken

127

Verpleegkunde (2)

97

Netwerkeconomie

47

Ofﬁce management

102

Grootseminarie (1)

Europacollege (1) (3)

218

171

168

169

155

137

seminaristen

12

10

12

11

12

10

gaststudenten

133

97

82

83

57

47

theologische academie

73

64

74

75

86

80

279

272

298

309

285

295
Vanaf 2009-2010 waren alle
studierichtingen gehuisvest in
het nieuwe KHBO-gebouw in
Sint-Michiels.

(1) Gegevens verstrekt door de scholen zelf.
(2) Nieuwe opleidingen in Howest vanaf schooljaar 2009-2010.
(3) In 2009-2010 waren er 295 studenten van 43 nationaliteiten.
In de Poolse vertakking van het Europacollege in Natolin waren er 99 studenten van 30 nationaliteiten.
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jonge kinderen door de ouders zelf of door familie wordt opgevangen. Deze resultaten wezen
duidelijk op de grote vraag naar vakantieopvang.

Maatschappelijke
Begeleiding

Het college van burgemeester en schepenen
besliste om op die vraag in te spelen en vakantieopvang te organiseren tijdens de zomermaanden juli en augustus 2009. Het nieuwe initiatief kreeg de naam “Hieperdepiep” en werd
georganiseerd in de basisschool De Smalle in
Koolkerke. Het werd een succes. In juli kwamen
gemiddeld 16 kinderen en in augustus gemiddeld 17,5 kinderen per dag naar de opvang.
Drie stedelijke kinderdagverblijven

2IKHWQXRPVHQLRUHQSHUVRQHQPHWHHQ
KDQGLFDS JDDW RI NLQGHUHQ %UXJJH ELHGW
YLD ]LMQ GLHQVW 0DDWVFKDSSHOLMNH %HJHOHL
GLQJRQGHUVWHXQLQJRSPDDW
KINDEROPVANG
Buitenschoolse kinderopvang

Initiatief buitenschoolse kinderopvang
’t Ravotterke en Paddestoel
Het Initiatief buitenschoolse kinderopvang biedt
voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang, opvang op snipperdagen en schoolvrije dagen aan
schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
757 kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar konden
er genieten van een huiselijke sfeer met tijd en
ruimte om te spelen. Er werden ook 237 nieuwe
inschrijvingen genoteerd.
15 jaar buitenschoolse kinderopvang
Op 22 oktober 2009 vierde de buitenschoolse
kinderopvang haar 15-jarig bestaan in de kinderclubs ’t Ravotterke en De Paddestoel waar
voor ouders en kinderen een hapje en een
drankje klaar stonden. De kinderen konden zich
uitleven op het springkasteel, terwijl een clown
‘fantastische’ ballonnen maakte. De begeleiders werden in de bloemetjes gezet voor hun
dagelijkse, enthousiaste inzet.
Hieperdepiep - zomervakantie
In het beleidsplan kinderopvang 2008-2013 werd
Koolkerke aangeduid als ‘blinde vlek’ inzake
kinderopvang. Lokaal Overleg Kinderopvang (de
adviesraad voor kinderopvang in Brugge) polste
in een enquête naar de opvang van kinderen tijdens de zomervakantie in Koolkerke (verspreid
onder 149 gezinnen). Uit de resultaten van de
bevraging bleek dat het overgrote deel van deze
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De Stad voorziet opvang voor baby’s en peuters
in crèche ‘Knuffel’ in Sint-Pieters (23 plaatsen
en 3 occasionele opvangplaatsen). Peuters van
18 maand tot 3 jaar kunnen ook terecht in peutertuin Oogappel (Sint-Michiels) en De Zonnebloem (Sint-Andries)(elk 20 plaatsen).
Knuffel werd in het voorjaar 2009 uitgerust met
15 nieuwe bedjes en matrassen. Eén daarvan
is speciaal uitgerust voor kinderen die gevoelig
zijn aan reﬂux (terugvloei van maagzuur in de
slokdarm). Deze investering ging gepaard met
een totale uitgave van 9.388 euro.
In De Zonnebloem werd een snoezelruimte ingericht, een sfeervolle kamer met zintuiglijke
prikkels waar kinderen tot rust kunnen komen.
Aantal kindjes per kinderdagverblijf in 2009:
• Knuffel: 60
• De Zonnebloem: 59
• Oogappel: 42
Occasionele kinderopvang in De Biekorf en
kinderdagverblijf Knuffel

Ouders die voor enkele uurtjes opvang nodig
hebben voor een kindje tussen 0 en 6 jaar konden zoals vorige jaren terecht in kinderopvangcentrum De Biekorf.
Kinderdagverblijf de Knuffel startte in 2009 met
occasionele opvang. Ouders die onverwacht opvang nodig hebben, bv. door het plots vinden van
werk of een crisissituatie of andere dringende
reden, kunnen voor maximaal 6 maanden voor
de opvang van hun kindje terecht in kinderdagverblijf de Knuffel.

BELEID VOOR SENIOREN

Herfstwandelingen 2009

Seniorenadviesraad

Op 22 en 23 september namen respectievelijk
386 en 354 60-jarige dames en 65-jarige heren
deel aan de herfstwandeling. De deelnemers
werden na de 2 uur durende wandeling met gids
getrakteerd op een kofﬁetafel met boterkoeken.
Op dinsdag schreven zich 386 mensen in en op
woensdag 354.

De Seniorenadviesraad heeft tegenover stadsbestuur en OCMW vooral een adviserende bevoegdheid en probeert de samenwerking tussen de seniorenverenigingen, het ouderenwerk
en de bejaardenzorg te bevorderen, alsook te
zorgen voor de integratie van ouderen in de samenleving.
In de seniorenadviesraad zetelen voornamelijk
afgevaardigden van de lokale seniorenverenigingen, maar ook deskundigen, onafhankelijke
leden en leden van ambtswege.
In 2009 werden 5 vergaderingen georganiseerd
waarbij de Seniorenadviesraad 12 adviezen formuleerde aan het stadsbestuur. Een tijdelijke
werkgroep gaf advies over het woonbeleidsplan.
Behoefteonderzoek

In 2009 werd gestart met het organiseren van
een behoefteonderzoek voor senioren.
In de periode juli - augustus bezochten een
100-tal vrijwilligers 800 Brugse senioren. Deze
senioren vulden een vragenlijst in die handelt
over aspecten van het leven van een senior: o.a.
vrijetijdsbesteding, mobiliteit, gezondheid, hulp,
inkomen, enz.
Dit project liep in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel en de provincie West-Vlaanderen en moet resulteren in een rapport in 2010.
Lentewandelingen 2009

Naar analogie met de jaarlijkse herfstwandelingen organiseerde het stadsbestuur op 21 en
22 april voor de vierde keer lentewandelingen
voor 65-jarige dames en 70-jarige heren samen
met hun partner. Naast een gegidste wandeling
van een uur in de binnenstad konden de deelnemers luisteren naar een toelichting door een
medewerker van het Stadsarchief over www.
beeldbankbrugge.be. Op 21 april waren er 380
deelnemers en op 22 april 304 deelnemers.
Seniorenactiviteiten tijdens de autoloze zondag
Op 20 september vond de autoloze zondag
plaats in Brugge. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om op het plein voor de stadsschouwburg een dansnamiddag voor senioren
te organiseren. Het Trio Roland Keereman zorgde ervoor dat menig man en vrouw de beentjes
konden strekken.
Op de Burg werden drie petanquebanen aangelegd. Tussen 13 en 18 uur kon men het spel
spelen. Naar aanleiding van deze dag werd een
brochure ontworpen over petanque in Brugge
met uitleg over het spel en een overzicht van de
petanqueverenigingen en -velden in Brugge.

Senioren en verkeer

Op 16 september namen 81 senioren deel aan
een voordracht over senioren en verkeer.
Actie 85 +

Naar jaarlijkse traditie ontvingen 2780 thuiswonende 85-plussers tijdens de ouderenweek
(derde week november) een bezoek van één van
de honderden vrijwilligers. Ze kregen van het
stadsbestuur een peperkoek.
Dienstverlening

Info senior
Iedere Bruggeling ontvangt als hij 59 jaar wordt,
de informatiebrochure ‘info-senior’. Deze brochure bevat informatie over allerlei onderwerpen die senioren aanbelangen.
In 2009 werden ongeveer 2800 exemplaren van
deze gids verspreid.
Honderdjarigen
Het stadsbestuur huldigde in 2009 37 personen
van 100 en meer, wat 11 meer is dan in 2008. Er
waren 9 mannelijke gehuldigden en 28 vrouwelijke. 20 mensen vierden hun 100ste verjaardag.
Zeventien 100-jarigen moesten meer dan 100
kaarsjes uitblazen. De oudste inwoonster van
Brugge werd geboren in 1903 en werd in 2009
106 jaar.
Ondersteuning
Het stadsbestuur verleende ondersteuning aan
‘digi-senior’, een project waar jongeren van
het 6de jaar les informaticabeheer geven aan
senioren.
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SOCIAAL PREVENTIEVE
GEZONDHEIDSZORG

Gezondheid

Mantelzorgpremie

Sedert december 2007 betaalt de Stad Brugge
een premie aan mantelzorgers. De premie is
bestemd voor personen (mantelzorgers) die
zorgen voor een zwaar zorgbehoevend iemand,
die zich in een thuissituatie bevindt, minstens
60 jaar en in Brugge gedomicilieerd is. De premie bedraagt 20 euro per maand en wordt driemaandelijks uitbetaald.
De Brugse mantelzorgpremie is een succes.
Bij aanvang waren er 1197 mantelzorgers die in
aanmerking kwamen voor het ontvangen van de
Brugse mantelzorgpremie, in november 2008
1747 en eind 2009 zijn het er al 1843. Dit stemt
overeen met een uitgave van 420.940 euro voor
de periode december 2008 – november 2009.

Op 23 oktober 2009 werd de markt omgetoverd
tot een echte gezondheidsmarkt! In de mobiele
voertuigen kon je terecht voor een preventief
borstklierkankeronderzoek (voor vrouwen ouder dan 50 en jonger dan 69), het meten van je
Body Mass Index, het meten van je (hoge) bloeddruk, een veeleisende ﬁetsproef, een hoortest
en andere, …
De organisatie leverde extra inspanningen om
het project laagdrempelig te maken. De gezondheidsdag eindigde ’s avonds in de stadshallen.
In samenwerking met Biomedﬂanders kwamen
een aantal mensen spreken over gezondheidsproblemen. Nadien trakteerde de Stad de 140
aanwezigen op een natje en een droogje.
Dementievriendelijke gemeente

De Stad Brugge besloot in september 2009 om,
met het oog op betoelaging door de Koning
Boudewijnstichting, in te stappen in het projectvoorstel van Foton, het expertisecentrum
voor dementie. De Koning Boudewijnstichting
weerhield het project, met als gevolg dat het in
de loop van 2010 zal moeten worden geconcretiseerd.

2000
1800
1600
1400
1200

BUURTWERKEN

1000
800
600
400
200
0

eerste kwartaal
(dec, jan, feb)
Mantelzorgers
1658
Overlijdens
69
Rustoorden
22
Totaal
1749

tweede kwartaal
(ma, april, mei)
1692
67
32
1791

derde kwartaal
(juni-juli-aug)
1701
49
11
1761

vierde kwartaal
(sept, okt, nov)
1776
57
10
1843

Wegwijs in de thuiszorg

Thuiszorg wordt steeds belangrijker, o.a. door
de vergrijzing van de bevolking, verkorte ziekenhuisopnames,… Mensen kiezen er bovendien
steeds meer voor om zo lang mogelijk thuis te
blijven in hun eigen, vertrouwde omgeving. Op
vrijdag 13 en zaterdag 14 februari 2009 werd de
driejaarlijkse thuiszorgbeurs georganiseerd in
de stadshallen. Onder de 600 bezoekers waren
opvallend meer vrouwen aanwezig. Ongeveer
32% van de bezoekers was tussen de 51 en 60
jaar oud.
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De stedelijke Raad van Buurtwerken werkt al 3
decennia als een erkende adviesraad en dit zowel t.a.v. het Brugs stadsbestuur als het OCMW.
Naast advies over de erkenning van particuliere
buurtwerken, werkzaam in buurten met kansarmoedekenmerken, vervult de Raad ook een
rol als gesprekspartner van het lokaal bestuur
en een forum om vorming en ondersteuning te
geven aan de erkende particuliere buurtwerken.
Ook het toekennen van de tweejaarlijkse prijs
stedelijke Raad van buurtwerken behoort tot de
bevoegdheden van de Raad. Zo werd in 2009 de
hoofdprijs (500 euro) toegekend aan de ‘buurtwerking Sanderkwartier’. Een eervolle vermelding (250 euro) ging naar het ‘buurtcomité De
Knotwilg’.
De Raad van Buurtwerken beschikt over een
draagvlak in de betrokken buurten. Het gaat in
eerste instantie om de particuliere buurtwerkinitiatieven werkzaam in buurten met kansarmoedekenmerken: Stubbekwartier (buurt
Stubbekwartier), ’t Meulentje (buurt Sint-Pietersmolenwijk), de Wissel (buurt De Blauwe
Poort in Sint-Pieters), Annabil (buurt Sint-Anna
en ‘t Bilkske in de binnenstad) en Sint-Gillis
(buurt Sint-Gillis in de binnenstad).

Ook de stedelijke buurtwerkinitiatieven in Zeebrugge, Sint-Jozef en Sint-Pieters, die begeleid
worden vanuit de stedelijke Preventiedienst vinden aansluiting bij de raad.
De stedelijke Raad van Buurtwerken nam zijn
werking onder de loep en herwerkte in 2009 de
statuten en het subsidiereglement. Dit gebeurde in nauw overleg met de Stad Brugge.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
De ouderenpopulatie wordt minder mobiel. Dat
blijkt ook uit de vele vragen om advies die de
stedelijke raad ontving i.v.m. het aanbrengen
van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap of voor onderbroken
gele strepen. De raad gaf advies over 49 verschillende locaties.
De raad adviseerde ook belangrijke stedenbouwkundige aanvragen, zoals bv. het MOHproject (Museum of History) op de site Oud SintJan, de verbouwingen aan de ingang van het
postgebouw op de Markt, de verbouwingswerken aan het woon- en zorgcentrum Ter Potterie,
het project Hoeve Hangerijn.
De toegankelijkheid van het Jan Breydelstadion
werd in samenwerking met de Sportdienst aan
een onderzoek van het toegankelijkheidsbureau
Westkans onderworpen.
De leden van de raad brachten negatief advies
uit over het al of niet instappen in het internetgameproject Accessity (groep T Leuven). Het
stadsbestuur besloot om niet in te stappen in
het project.
De leden van de raad poogden steeds aanwezig te zijn op informatievergaderingen van het
stadsbestuur om hiermee nog duidelijker aandacht te vragen voor de speciﬁeke eisen over
toegankelijkheid.
Zon, zee, … zorgeloos:
een toegankelijk strand voor iedereen

Voor de grote vakantie 2009 stapte ook de Stad
Brugge mee in het provinciaal kustproject “Zon,
Zee, ….. Zorgeloos, een toegankelijk strand van
iedereen”.
Hoewel Zeebrugge bad op zich al zeer toegankelijk is voor personen met fysische beperkingen
na de heraanleg van de wegen en voetpaden,
deed de Stad Brugge er in 2009 nog een extra
inspanning bij. De Stad huurde een volledig uitgeruste wooncontainer met aangepast toilet en
aangepaste douche die op het strand tegen het
badengebouw/E.H.B.O-post werd opgesteld.

Er werd een strandrolstoel voorzien en jobstudenten werden ingeschakeld om mensen met
mobiliteitsproblemen, (groot)ouders met peuters of kleuters en andere te helpen om zich zo
comfortabel mogelijk ‘strandwaarts’ te begeven.
Paas- en kerstviering

Voor het tweede jaar op rij werd een aangepaste
kerst– en paasviering georganiseerd in de SintSalvatorskathedraal met bijzondere aandacht
voor doven of slechthorenden. Voor personen
met een hoorapparaat werd een ringleiding
voorzien in een gedeelte van de kerk. Voor de
doven of slechthorenden die de Vlaamse gebarentaal hanteren, werd een Vlaamse doventolk
voorzien.
Paasviering
doven

Kerstviering

6

3

slechthorenden

28

30

totaal

34

33

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

Vanuit de dienst Maatschappelijke Begeleiding
is in de loop van 2009 werk gemaakt om de betoelaging van de 2 Brugse centra voor Algemeen
Welzijnswerk (CAW De Poort en De Viersprong)
op een meer rationele en tijdbesparende wijze
te laten verlopen. Dit gebeurde onder meer in
het kader van administratieve vereenvoudiging.
De effecten daarvan zullen merkbaar zijn op het
stadsbudget 2010.
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Noord-Zuiddienst
'H1RRUG=XLGGLHQVWYDQGH6WDG%UXJJH
VWDDW RSHQ YRRU LHGHUHHQ GLH JHwQWHUHV
VHHUG LV LQ DQGHUH FXOWXUHQ HQ PRQGLDOH
WKHPD·V %UXJJH ZHUG LQ  HHQ KHXVH
)DLUWUDGH VWDG HQ VWRQG GDQN]LM HQWKRX
VLDVWH PHGHZHUNHUV HQ YULMZLOOLJHUV ZHHU
EROYDQ]XLGHUVHHQNOHXUULMNHLQLWLDWLHYHQ
NOORD-ZUIDINITIATIEVEN
Nieuwe folder

In 2009 liet de Noord-Zuiddienst een nieuwe folder ontwerpen. De werking van de dienst wordt
daarin op een speelse manier voorgesteld. De
folder werd gericht verspreid.
Wereldwijs – nieuwsbrief

Tijdens de maanden januari, mei en september
werd de nieuwsbrief per post en elektronisch
verstuurd naar geïnteresseerde Bruggelingen,
scholen en verenigingen.
Noord-Zuidgids

In het najaar van 2009 verscheen de eerste versie van de Noord-Zuidgids. Deze (voorlopig digitale) gids bevat contactgegevens voor al wie op
zoek is naar interculturele workshops, tentoonstellingen, optredens,…
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Fair Trade

In 2009 werd volop de Fair Trade-kaart getrokken. Om meer zichtbaarheid en bekendheid
te geven aan fairtrade in Brugge kwam er een
Brugs logo en een website met de Brugse initiatieven (www.brugge.be/fairtrade). De ofﬁciële
‘Fair Trade Gemeente’-borden werden op vijf locaties in en rond de Brugse stadskern geplaatst.
Tijdens verschillende evenementen werden
boodschappentasjes met het fairtradelogo verdeeld. Aan de deelnemende fairtradewinkels
en -horecazaken werden afﬁches en stickers
bezorgd. Scholen uit het avondonderwijs (IVOCVO-Go Brugge en SNT Brugge) gebruikten
tijdens hun kookcursussen fairtradeproducten.
Voor het basisonderwijs was er de theatervoorstelling ‘Sproetenkop’ rond eerlijke handel en
pesten (i.s.m. Preventiedienst). Enkele Brugse
scholen ontvingen de ‘Deze school is verkocht’titel. Tijdens de Week van de Fair Trade was er
het fairtrade jeugdspel op de Markt. De jarige
personeelsleden van Stad Brugge ontvingen
een verjaardagskaartje in het teken van fairtrade.

Mediatheek

KRAS

De mediatheek kreeg een eigen stekje. Bezoekers kunnen nu in alle rust snuisteren in het
groot aanbod Noord-Zuid lespakketten, educatieve koffers, dvd’s,… Het aanbod voor kleuters
werd uitgebreid met een Rwandakoffer.

KRAS is een discussie- en rollenspel voor
16+’ers. Scholieren uit 4 Brugse scholen debatteerden rond het thema ‘voedsel’. De NoordZuiddienst en Jeugddienst leidden de debatten
in goede banen.
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Stad met Klasse

Van 23 februari tot en met 1 maart konden leerkrachten uit heel Vlaanderen diverse groepsactiviteiten in Brugge op maat van kinderen en
jongeren ontdekken via het project ‘Stad met
Klasse’ dat georganiseerd werd door de dienst
Musea. In de Noord-Zuiddienst konden ze proeven van de interculturele smaakzoektocht, deelnemen aan een educatieve spelnamiddag of
kennis maken met ‘Kras’.
Cultuurmarkt

Het educatieve aanbod van de Noord-Zuiddienst
werd tijdens de Cultuurmarkt op 4 juni voorgesteld aan de leerkrachten van het Brugse basisen secundair onderwijs.
Feest in’t Park

Feest in’t Park mocht 20 kaarsjes uitblazen. Om
dit te vieren was er op vrijdag 26 juni uitzonderlijk een voorprogramma voor genodigden. Het
intercultureel festival zette op zaterdag 27 juni
de zomervakantie in met een wereldkinderdorp,
mondiale expo’s en workshops, een zuiderse
markt en wereldmuziek.
Op de afﬁche stonden o.a. Leki, Café con leche,
Zulema Sexteto, Paco Diatta & Afromandinka.
Autoloze Zondag

Tijdens de tweede editie van Autoloze Zondag
op 20 september was ook de Noord-Zuiddienst
van de partij. Het Astridpark stond, door middel van animatie en informatie, in het teken van
verkeerssituaties in het zuiden.

ONDERSTEUNING
11.11.11 – Brugge

De leden van het 11.11.11-comité kwamen
maandelijks samen in de Noord-Zuiddienst. De
broodzakken- en ﬁnanciële actie zijn de jaarlijkse sterkhouders. De jaarlijkse campagne stond
in het teken van waardig werk.
Brugs Fonds voor Ontwikkeling
en Samenwerking (BFOS)

Het BFOS gaf ﬁnanciële steun aan projecten in
Ecuador, DR Congo, Kenia, Nepal,….
Noord-Zuidraad

De Noord-Zuidraad vergaderde maandelijks in
de vergaderzaal van de Noord-Zuiddienst die
ook zorgde voor de logistieke ondersteuning.
De adviesraad organiseerde met steun van de
Noord-Zuiddienst naast Feest in ’t Park, ook
een themadag in het kader van de Week van de
Fair Trade op 3 oktober.

BFOS – Quo Vadis: ontwikkeling en samenwerking in de Noord-Zuidrelatie

Naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van
het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking vond een academische zitting plaats
in de Gotische Zaal van het Stadhuis op 25 november 2009. Burgemeester Patrick Moenaert,
voorzitter Victor Blaton en andere gastsprekers
gaven hun visie over de huidige ontwikkelingssamenwerking.
Oxfam Cadeaubeurs

Om een nieuw publiek te bereiken stelde de
dienst zich voor aan de bezoekers van de geschenkenbeurs op 19 december in de Brugse
stadshallen.
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Meldpunt discriminatie Brugge

Het Meldpunt discriminatie opende op 17 november in aanwezigheid van gedeputeerde Dirk
De fauw en burgemeester Moenaert. Aan de
vooravond van de opening vond op 14 en 15 november het project ‘Anders’ plaats: een dag over
vooroordelen en clichés.
Subsidiereglement

Internationale vrouwendag

Camping Nomade

Diversiteitsdienst
0HGHZHUNHUV HQ YULMZLOOLJHUV YDQ GH
'LYHUVLWHLWVGLHQVW GURHJHQ KXQ VWHHQWMH
ELMRPYDQHHQGLYHUVMDDUWHPDNHQ
=H ]HWWHQ WDO YDQ DFWLYLWHLWHQ RS WRXZ
]RDOVGHMDDUOLMNVH9URXZHQGDJHQGHHHU
VWH5DLQERZSULGHLQ%UXJJH=HLQIRUPHHU
GHQ XLWHUDDUG RRN YLD GLYHUVH NDQDOHQ GH
EXUJHUVRYHUKXQZHUNLQJ
ACTIVITEITEN

Het subsidiereglement voor integratie en samenleven in
diversiteit werd in 2009 aangepast en toegankelijker gemaakt.
Camping Nomade

Een 15-tal iglotentjes kregen een nieuwe ‘look’
rond het thema discriminatie onder deskundige
begeleiding van Geertje Vangenechten.
Werkgroep mobi

De stedelijke Emancipatieraad werkte via de
werkgroep mobi een project uit rond sociale
(on)veiligheid in de Brugse ondergrondse parkeergarages. Een 200-tal mensen werden ondervraagd.

Internationale vrouwendag

Op 7 maart vond de tentoonstelling ‘Achter de
spiegelbeelden’ plaats in Vormingplus. Er werden workshops aangeboden en kunstenares
Greetje Vangenechten pakte uit met haar project ‘Ana’ (over vergeten prinsessen).

Themawandelingen

Autoloze zondag

Stad met Klasse

Op 20 september werden de bezoekers van het
Astridpark geïnformeerd over ‘mobiliteit en
gender’.

In de krokusvakantie konden leerkrachten uit
heel Vlaanderen kennis maken met verschillende activiteiten in Brugge. De Diversiteitsdienst
prestenteerde de ﬁlm Ulu met een educatieve
voor- en nabespreking

Rainbowpride

De eerste Rainbowpride van de werkgroep holebi’s vond plaats op 8 mei. Op 31 oktober was er
‘thuis bij holebi’s en transgenders’: over holebiadoptie en transgender.
Rainbow Pride

Fietscursus

Een 18-tal volwassenen leerden ﬁetsen dankzij
de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Fietscursus
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De themawandelingen Zij-straten I en II, de
mensenrechtenwandeling en de interculturele
wandeling werden aangeboden voor groepen en
individuen.

Informeren

Via infostanden op de ‘Dag van de Inburgeraar’,
de ‘welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen’,
cultuurmarkt, en de Oxfam-kadobeurs stelde
de dienst zich voor aan het ruime publiek.
Samen met de Noordzuiddienst werd een nieuwe folder ontworpen waarin op een speelse en
toegankelijke manier de werking van de dienst
wordt voorgesteld.

Dienst Stedenbeleid
'H 6WDG %UXJJH HQ GH 9ODDPVH UHJHULQJ
PDNHQYLDKHW6WHGHQIRQGVZHUNYDQHHQ
OHHIEDUH VWDG YRRU DO KDDU LQZRQHUV ,Q
 VWDUWWH KHW SURMHFW ZZZEUXJVHYHU
HQLJLQJHQEHZDWPHWHHQHHQJURRWVXFFHV
ZDV 0HQ JLQJ LQ GH %UXJVH EXXUWHQ RRN
GHVSRUWLHYHWRHURSPHWHHQDDQERGYDQ
 DFWLYLWHLWHQ ,Q KHW $VWULGSDUN RSHQGH
9LOOD %RWD HHQ QLHXZ MRQJHUHQRQWPRH
WLQJVSODDWVPHWLQWHUQHWUDGLR]LMQGHXUHQ
+HWKHUDDQJHOHJGH*UDDI9LVDUWSDUNZHUG
IHHVWHOLMNLQJHVSHHOG
Dualisering op de huurmarkt tegengaan

De Stad betaalde een subsidie aan de sociale
verhuurkantoren SVK en Sovekans en aan inloophuis ’t Sas. Anne-Marie Dupont werd aangesteld als nieuwe woonbeleidscoördinator en
er werd gestart met de opmaak van een woonbehoeftestudie.
Kwaliteit van het samenleven in wijken verbeteren

Brugse Zomercheques

In Zeebrugge opende het vernieuwd buurtcentrum in het vroegere station plechtig zijn deuren
en werden de plannen voor een nieuwe kinderopvang ‘Zocjes’ geconcretiseerd. Een communicatiebureau werd aangesteld om de communicatie rond de grote infrastructuurprojecten
rond de haven in goede banen te leiden. Dit resulteerde in een druk bijgewoonde infomarkt
in het Zeebrugse gemeenschapshuis. Er werd
gestart met de opmaak van een masterplan
over de ﬁetsmobiliteit in en rond de haven en
een haalbaarheidsstudie over de verlenging van
de St. George’s Day Wandeling werd met goed
gevolg afgerond.
In Sint-Jozef werd de nieuwbouw voor de tienerwerking Teen Machine in gebruik genomen
en werden de plannen voor de heraanleg van
het Gandhiplein opgemaakt om in 2010 effectief
uit te voeren.

144 buurt- en wijkcomités kregen in 2009 een
Brugse Zomercheque voor hun buurt- of straatfeest. Het aantal buurtwebsites op www.brugsebuurten.be groeide verder aan tot meer dan
50. Comités konden een vervolgcursus volgen
om hun site nog beter te maken en 66 mensen
volgden via hun buurtcomité een introductiecursus internet. De bebloemingsactie was opnieuw
een succes met 68 deelnemende buurten, samen goed voor 2669 deelnemende gezinnen.

Het buurtcomité
De Rode Pepers
organiseerde in de
Rodestraat een buurtfeest voor de bewoners
van de Rodestraat en
de Peperstraat.

Ook het nieuwe sportaanbod sloeg aan met 32
georganiseerde sessies lopen, turnen, zwemmen, zeilen, petanque of spinning met de buurt.
In 2009 ging een nieuw initiatief van start om
verenigingen een eigen website te laten maken
onder de koepel www.brugseverenigingen.be.
48 verenigingen schreven zich in voor de cursus en 44 werkten die ook af. 23 verenigingen
met een bestaande website linkten die aan die
koepelsite.

Jaarverslag 2009

47

Feest ter gelegenheid van de opening
van het heraangelegde Visartpark.

Ruimte voor jongeren realiseren,
letterlijk en ﬁguurlijk

Eind 2007 keurde het stadsbestuur een ambitieus plan rond ruimte voor jongeren in de
binnenstad goed. Dit plan werd in 2009 verder
uitgewerkt. Jeugdhuis Thope en zaal Entrenous
kregen een subsidie om hun zaal aan te passen
aan de gangbare geluids- en veilgheidsnormen.
Er werd een bouwvergunning verstrekt voor
een nieuwe inkom en vestiaire voor Het Entrepot en voor een nieuwe centrale fuifzaal. Voor
de uitbreiding van jeugdhotel De Snuffel kocht
Toerisme Vlaanderen een nieuw pand aan in de
Ezelstraat. Jongerenwerking ’t Salon kocht een
woonboot als lokaal voor hun werking en voerde
in 2009 de ruwe verbouwingswerken uit. Eind
2009 werd Lien Dereere als coördinator voor de
vrijwilligerscentrale aangesteld. Zij start begin
2010 met deze job.
In het Concertgebouw vonden 4 edities plaats
van trendy DJ-events voor jongeren, onder de
naam Pitchin’ en met grote namen in de housemuziek, zoals Derrick Carter, Gilles Peterson,
Jazzanova en DJ Heather. De opstart van een
nieuw jongerentijdschrift ‘Bruges Inside Out’
werd ondersteund en de principes voor een
ondersteuning van concertorganisatoren in
de Magdalenazaal werden uitgewerkt. Tot slot
opende in het Astridpark Villa Bota zijn deuren;
een nieuw ontmoetingscentrum waar jongeren
over de middag hun boterhammen kunnen opeten, en waaraan een internetradio zal gelinkt
worden.
Daarnaast werd Log-in, het project rond intensieve casebegeleiding van maatschappelijk
kwetsbare jongeren, verder uitgebouwd. De
projecten ’t Salon, ’t Mussennest en Fietsatelier kregen een toelage en 3 vakantiewerkingen
werden ondersteund om hun monitorenwerking
te promoten.
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Herwaardering van bossen en parken

Het heraangelegde Graaf Visartpark werd onder
ruime belangstelling geopend.
Een plan om in 4 ‘zoekzones’ nieuwe speelruimte te voorzien, werd principieel opgestart.
De plannen om de oude hoeve Hangerijn om te
vormen tot een activiteitencentrum voor personen met een handicap en buurtwerking werden
concreet uitgewerkt.

HOOFDSTUK 6

Wegendienst,
dienst Ruimtelijke Ordening,
Patrimoniumbeheer
Gebouwen,
Elektromechanica

Niet inbegrepen in het overzicht
zijn de werkzaamheden aan
straten die worden beheerd door
het Vlaams Gewest. Eén hiervan
is de Scheepsdalelaan (zie foto
op vorige bladzijde), die in september 2009 onder het mes ging.
Ook de Scheepsdalebrug naar
een ontwerp van ingenieur Arthur
Vierendeel, moest eraan geloven.
Een foto als laatste eerbetoon
aan deze brug.

Stationstraat.

Wegendienst
BELANGRIJKSTE WERKEN
Binnenstad en Christus Koning

• Heraanleg Keizer Karelstraat, Tornooistraat
en Lauwerstraat
Aanbesteed voor: 951.870,19 euro
Aannemer: Verhelst nv uit Oudenburg
• Aanleg riolering in de Ketsbruggestraat
Afgewerkt voor : 189.255,04 euro
Aannemer: Van Hulle Paul Grondwerken nv
uit Tielt
• Heraanleg Kroonstraat, Joe Englishstraat en
gedeeltelijke renovatie van de Houtkaai
Afgewerkt voor: 791.103,78 euro
Aannemer: Huys bvba uit Dudzele
• Vernieuwen toplaag in KWS in Eekhoutstraat
en Garenmarkt
Aanbesteed voor: 37.822,79 euro
Aannemer: Penninck nv uit Roeselare
• Heraanleg Gapaardstraat, Violierstraat,
Vizierstraat tussen Gapaardstraat en
Violierstraat, Schaarstraat tussen
Minderbroedersstraat en Coupure
Afgewerkt voor: 808.371,95 euro
Aannemer: Verhelst nv uit Oudenburg
• Heraanleg Mariastraat, Guido Gezelleplein,
Gruuthusestraat, Katelijnestraat (gedeelte),
Pijpersstraat, Heilige Geeststraat (gedeelte),
Simon Stevinplein (gedeelte) en Oude Burg
(gedeelte)
Afgewerkt voor: 838.548,05 euro
Aannemer: Cochuyt – De Smet uit Maldegem
• Aanleggen riolering Sasplein
Afgewerkt voor: 97.796,38 euro
Aannemer: Haezebrouck bvba uit Sint-Michiels

Esdoornstraat.
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Heraanleg Gapaardstraat, Violierstraat, Vizierstraat tussen
Gapaardstraat en Violierstraat, Schaarstraat tussen
Minderbroedersstraat en Coupure.
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Rand Noord (Zeebrugge, Dudzele, Lissewege,
Sint-Pieters)

• Heraanleg van Gijzeleweg en gedeelte
Stationstraat
Afgewerkt voor: 233.403,04 euro
Aannemer: Huys bvba uit Dudzele
• Onderhoud KWS landbouwwegen – Lege
Moerstraat en Damse Steenweg
Afgewerkt voor: 51.654,20 euro
Aannemer: Aswebo nv uit Drongen
• Dringende rioolherstelling
Gemeneweidestraat
Afgewerkt voor: 11.944,75 euro
Aannemer: nv Coppens uit Knokke-Heist
• Kleine herstellingswerken in Kruisabelewijk
Aanbesteed voor: 33.469,11 euro
Aannemer: vzw De Sleutel uit Brugge
• Onderhoud KWS landbouwwegen in
Speistraat, Zwierstraat, Groot Ter
Doeststraat
Afgewerkt voor: 58.477,78 euro
Aannemer: Aswebo nv uit Drongen
• Heraanleg voetpaden in Esdoornstraat
Afgewerkt voor: 68.311,22 euro
Aannemer: Casteleyn nv uit Meulebeke
• Herstel KWS landbouwwegen in
Sint-Pietersgroenestraat, Spreeuwenstraat
en Blankenbergse Dijk
Afgewerkt voor: 77.286,64 euro
Aannemer: nv Adiel Maes uit Lichtervelde
• Aanleg van DWA-riool in Canadezenstraat en
Polderbos
Aanbesteed voor: 660.705,58 euro
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem

Rand West (Sint-Andries en Sint-Michiels)

De Betferkerklaan na de heraanleg.

Rand Oost (Assebroek en Sint-Kruis)

• Herstel en onderhoud Pastoor Verhaegheplein
Aanbesteed voor: 69.772,65 euro
Aannemer: Haezebrouck bvba uit
Sint-Michiels
• Aanleg bitumineuze verharding in deel van
Tragelweg en aanleg vrachtwagenparking in
Steenbrugge
Aanbesteed voor: 53.436,13 euro
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem
• Aanpassen bestaande parking voor aanleg
vrachtwagenparking in Geralaan
Afgewerkt voor: 24.786,64 euro
Aannemer: Haezebrouck bvba uit
Sint-Michiels
• Vernieuwen bitumineuze verharding
in Polderstraat
Afgewerkt voor: 81.756,68 euro
Aannemer: Aswebo nv uit Drongen
• Plaatsen riolering Kerkdreef
Afgewerkt voor: 57.129,49 euro
Aannemer: Penninck nv uit Roeselare
• Heraanleg omgeving Brugs Kerkhof
Afgewerkt voor: 1.039.332,91 euro
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem
• Vernieuwen voetpaden in wijk Malehoek
(gedeelte Zuid-Oost)
Afgewerkt voor: 382.488,64 euro
Aannemer: nv Carlo Vansteenkiste uit Gistel
• Aanleg RWA-riool in wandelpad op sportpark
Gulden Kamer
Afgewerkt voor: 37.309,56 euro
Aannemer: bvba Hugo Martens uit Brugge
• Vernieuwen toplagen in wijk Malehoek
Afgewerkt voor: 90.013,99 euro
Aannemer: nv Aswebo uit Drongen.

• Heraanleg voetpaden in Pieter de Conincklaan,
Molenwallen, Hovenierslanden en Peter Benoitlaan
Afgewerkt voor: 256.768,47 euro
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem
• Volledige heraanleg Vaartdijkstraat
Afgewerkt voor: 2.493.745,76 euro
Aannemer: Verhelst nv uit Oudenburg
• Volledige heraanleg Betferkerklaan
Afgewerkt voor: 439.611,24 euro
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem
• Volledige heraanleg Albert Serreynstraat
Afgewerkt voor: 316.015,51 euro
Aannemer: Hugo Martens bvba uit Sint-Andries
• Aanleg van voetpaden in Abdijbekestraat,
Azalelaan en Hoogbrabantlaan
Aanbesteed voor: 363.236,93 euro
Aannemer: Verhegge bvba uit Zedelgem
• Aanleg containerpark in Ten Briele in St-Michiels
Aanbesteed voor: 1.428.432,58 euro
Aannemer: Infragro nv uit Waregem
• Aan- en heraanleg voetpaden in de St-Godelievewijk
Aanbesteed voor: 1.625.433,80 euro
Aannemer: Haezebrouck bvba uit Sint-Michiels
• Aanleg afvalwaterriool in Jagersdreef,
Zeeweg en Doornweg
Afgewerkt voor: 330.999,15 euro
Aannemer: Verhelst nv uit Oudenburg

Werkzaamheden in de
Sint-Godelievewijk.

ANDERE PROJECTEN
Schoolvervoersplannen en zone 30

Zone 30 in volgende wijken/straten: Steenkaai,
De Linde, Gemene Weide, Xaverianenstraat, SintJansdreef en Sint-Godelieve.
Schoolvervoersplannen: Gerard Davidstraat
(Sint-Lodewijkscollege Christus-Koning), Hugo
Losschaertstraat (De Springplank), Koningin
Astridlaan (Basisschool Sint-Lodewijkscollege,
afdeling Immaculata), Rijselstraat en SintMichielslaan (Gemeenteschool Sint-Michiels).
Wegenfoon

In 2009 kwamen bij de Wegenfoon 3.110 telefonische kleinere klachten over de toestand van de
wegen binnen. Deze klachten handelen o.a. over de
staat van het wegdek, de voetpaden, beschadigingen aan verkeersborden, paaltjes, onderbreking in
de openbare verlichting, wegsignalisatie, enz…
Aan dergelijke klachten wordt onmiddellijk
gevolg gegeven.

Heraanleg omgeving
Brugs Kerkhof.

Nieuwe voetgangers- en
ﬁetsersbrug over de N31 t.h.v.
Koningin Astridlaan.

Vergunningen voor aansluiting op het rioleringsnet

258 eigenaars kregen toestemming om hun
eigendom aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet of om herstellingen uit te voeren aan
een bestaande aansluiting.
Jaarverslag 2009

Fietstunnel onder de N31 nabij
het nieuwe KHBO-gebouw.
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Dienst Ruimtelijke Ordening
ALGEMEEN

Vastgoedinformatie in 2009

In algemene zin kan gesteld worden dat de taak
van de dienst Ruimtelijke Ordening bestaat in
het zoveel mogelijk faciliteren van de bouw- en
verbouwmogelijkheden in Brugge. Dit moet gebeuren binnen de bij wetten, decreten en verordeningen opgenomen verplichtingen.
De dienst moet erover waken dat de belangen
van de aanpalende eigenaars niet worden geschaad, de goede ruimtelijke ordening wordt
bewaard, het cultureel erfgoed niet verloren
gaat en dat met alle geledingen van de bevolking rekening wordt gehouden (o.a. sociale
woningbouw, toegankelijkheid voor personen
met een handicap).
De vergunningsplicht en de procedures zijn
opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, die van toepassing werd op 1 september 2009 en worden verder gespeciﬁceerd in uitvoeringsbesluiten, onder meer in de gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en
op de beplantingen.

Bij verkoop van vastgoed moet de notaris (en/of
immobiliënkantoor) inlichtingen inwinnen over
het te verkopen eigendom. Ook particulieren
kunnen deze informatie opvragen.
Sinds de vaststelling van het vergunningenregister op 6 maart 2009 moet de Stad deze info
via stedenbouwkundige uittreksels aanleveren.
In 2009 werden meer dan 3500 vragen om vastgoedinformatie behandeld.
Kamerverhuur en hygiënische attesten

In 2009 werden in opdracht van de dienst Vergunningen 11 controles uitgevoerd op de kamerverhuur. Op vraag van de dienst Leefmilieu
gebeurden er 11 opmetingen van gelagzalen en
bijhorende accommodaties voor de aﬂevering
van hygiënische attesten.

Overzicht stedenbouwkundige aanvragen (nieuwbouw + verbouwingen) per sector
maand

sectoroverschrijdend

centrum +
Lissewege

sector
oost

sector
west

totaal

januari

34

26

21

30

111

februari

38

32

33

29

132

maart

45

30

37

37

149

april

41

27

32

33

133

mei

36

23

44

36

139

juni

56

35

45

42

178

juli

49

29

31

43

153

augustus

1

36

22

24

27

109

september

52

15

27

30

124

oktober

1

44

36

30

33

144

november

2

54

26

28

31

141

december
totaal
vergund

5

52

28

37

35

157

9

537

329

389

406

1.670

396

313

365

345

1.419

Advisering stedenbouwkundige aanvragen in 2009

In 2009 brachten de diensten Urbanisatie en
Monumentenzorg advies uit over 1670 aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning
(dat zijn er 68 meer dan in 2008). Daarvan leidden 1419 tot een vergunning. Een nadere detaillering vind je in onderstaande tabel. Verder behandelden de diensten verkavelingsaanvragen,
vragen om vastgoedinformatie, stedenbouwkundige inlichtingen en stedenbouwkundige
attesten. Dagelijks wordt stedenbouwkundige
informatie verstrekt aan bezoekers, bellers of
via e-mail.
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sector
noord
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Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten

Op vraag van de Vlaamse overheid wordt de
inventaris leegstaande en/of verwaarloosde
bedrijfsruimten geactualiseerd. De inventaris bevatte op 31 december 2009 89 bedrijfsruimten die als leegstaand en/of verwaarloosd
geregistreerd stonden. In 2009 werden 39 bedrijfsruimten geschrapt, waarvan 1 project met
subsidie terug in gebruik werd genomen en 2
projecten met subsidie werden gesloopt.

Bouwcontroles en openbare onderzoeken

Dagelijks wordt om diverse redenen controle of
nazicht uitgevoerd bij private bouwwerken. Er
wordt nagekeken of de persoon in kwestie in
het bezit is van een geldige stedenbouwkundige
vergunning en of de werken conform de goedgekeurde plannen zijn. Controles gebeuren ook
bij klachten door omwonenden of op vraag van
de politie, het Parket of andere diensten.
Er waren 404 controles voor nazicht op de
bouwplaats om te zien of de bekendmaking van
de beslissing van een stedenbouwkundige vergunning goed was aangebracht. In de Brugse
binnenstad en Lissewege leidde dit tot 60 processen-verbaal en 18 stopzettingsbevelen.
Vergaderingen GECORO

In 2009 vond 1 GECORO-vergadering plaats: op
8 januari 2009. Op de agenda stond:
voorontwerp Gewestelijk Rup “Strand – Oostkust”
wijziging gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen
intrekking van de gemeentelijke verordening inzake overwelven van baangrachten.

JURIDISCH COORDINATOR
De juridisch coördinator verleent juridische bijstand aan de architecten bij de behandeling van
dossiers waar juridische knelpunten naar boven
komen.
Door de inwerkingtreding van het Decreet
Grond- en Pandenbeleid en de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening op 1 september 2009, zijn
er veel wijzigingen opgetreden in de toepasselijke wetgeving. De juridisch coördinator werd
betrokken in het informeren van het personeel
en het uitwerken van workﬂows en het toewijzen van extra taken om aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen tegemoet te komen.
De juridisch coördinator vertegenwoordigt bij
bouwberoepen de Stad Brugge op hoorzittingen
bij de bestendige deputatie. Het aantal beroepen en bijgevolg het aantal hoorzittingen steeg
sterker in 2009.
In 2009 werden enkele gemeentelijke verordeningen herzien. De taak van de juridisch coördinator bestond erin de principes en voorstellen
in de tekst van de verordening of het reglement
om te zetten om een coherent geheel te bekomen. Dit gebeurde voor de gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen en voor het subsidiereglement voor
kunstige herstellingen aan waardevolle panden.

De juridisch coördinator is tevens de contactpersoon voor de raadsman (-vrouw) die namens
de Stad Brugge optreedt in gerechtelijke procedures over ruimtelijke ordening en monumentenzorg (overtredingen, Raad van State,…).
De juridisch coördinator is tenslotte ook betrokken bij een reeks algemene zaken, zoals het
verbeteren van de interne organisatie, personeelsbezetting, ontwikkeling van het nieuw dossieropvolgingsprogramma, geoloket,… In 2009
werd vooral aandacht besteed aan de opmaak
van een nieuw kader en de voorbereiding van de
aanvraag tot ontvoogding.

DIENST URBANISATIE
De dienst Urbanisatie 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
• opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en adviseren van
gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen
• begeleiden van de GECORO
• opmaak van studies, inventarissen e.d.
Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)
Brugge

In 2009 werd gewerkt aan de uitvoering van de
acties die opgenomen zijn in het GRS Brugge.
Vergunningenregister

Sinds 6 maart 2009 beschikt de Stad Brugge
over een vastgesteld vergunningenregister.
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Ruimtelijke uitvoeringsplannen

In 2009 werkte de dienst Urbanisatie aan volgende gemeentelijke RUP’s:
Zelf uitgewerkte of uit te werken RUP’s
Gemeentelijk RUP “herziening BPA 31
Noorweegse Kaai” (Structo)
De herziening van het BPA
‘Noorweegse Kaai’ maakte
wonen mogelijk op de oude
Structo-site.

In augustus 2007 besliste het college van burgemeester en schepenen om BPA 31 Noorweegse
Kaai (MB d.d. 06 oktober 1997) gedeeltelijk te
herzien in het kader van de ontwikkeling van de
vroegere bedrijfssite Structo voor wonen. Het is
de bedoeling deze zones te ontwikkelen als een
multifunctionele stedelijke buurt.
De ofﬁciële goedkeuringsprocedure van het RUP
startte in mei 2008 met een plenaire vergadering. Uit de plenaire vergadering bleek verder
overleg en onderzoek noodzakelijk naar:
• een juridische verankering van sociale mix in
het RUP
• het al of niet juridisch mogelijk en/of afdwingbaar maken van een realisatie van de nodige
buurtparkeergelegenheid.

Gemeentelijk RUP “zonevreemde woningen”
(nog niet in procedure)

In 2008 startte de voorbereiding van dit gemeentelijk RUP. Het wordt opgemaakt in uitvoering
van het bindend gedeelte van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan, waarin volgende bepaling inzake zonevreemde woningen is opgenomen: “In functie van de (vergunde) zonevreemde
woningen aansluitend bij woongebied, of gelegen in een woonkorrel, worden gebiedsgerichte
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
(GRUP) opgemaakt. Voor de overige (verspreid
gelegen) zonevreemde woningen wordt een globaal GRUP opgesteld waarin de basisrechten
voor vergunde constructies bevestigd worden.”
In het begin van 2009 werd verder gegaan met de
voorbereiding van dit gemeentelijk RUP.
Gemeentelijk RUP “Gulden Kamer”
(nog niet in procedure)

In 2009 werd gestart met de voorbereiding van dit
gemeentelijk RUP. Het wordt opgemaakt in uitvoering van het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de invulling van
de behoefte aan bijkomende sportinfrastructuur
ter hoogte van het sportpark Gulden Kamer juridisch planologisch mogelijk te maken.
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Gemeentelijk RUP “herziening BPA 72
Torhoutsesteenweg-zuid”

In september 2008 besliste het college van burgemeester en schepenen om BPA 72 Torhoutsesteenweg-zuid (MB d.d. 24 december 1998) te
herzien.
De beslissing tot herziening van het BPA gebeurde naar aanleiding van een voorstel voor uitbreiding van het cultureel centrum Magdalenazaal
op vraag van het Cactus Muziekcentrum.
Op 14 april 2009 keurde het stadsbestuur een
voorontwerp RUP principieel goed. Dit voorontwerp RUP werd in de tweede helft van 2009
gescreend op mogelijke milieu-effecten en de
noodzaak tot opmaak van een plan-MER.
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 planologisch mogelijk te maken.
In 2008 werd de uitvoerbaarheid van het RUP na
goedkeuring ervan in vraag gesteld omwille van
het juridisch statuut van de gronden die naar
sport en recreatie zullen herbestemd worden.
Op 23 juni 2009 besliste het College extern advies in te winnen hierover. Uit dit advies bleek dat
kan gestart worden met het RUP.
Gemeentelijk RUP “Nuloptiegebieden”
(nog niet in procedure)

Op 20 mei 2009 besliste het college om een
gemeentelijk RUP op te maken voor herbestemming van de ‘nuloptiegebieden’ naar open
ruimte. ‘Nuloptiegebieden’ zijn woonuitbreidingsgebieden volgens het gewestplan, waarvoor de Stad opteert om ze niet aan te snijden
en te herbestemmen naar open ruimte. Het gaat
om volgende woonuitbreidingsgebieden: ten
noorden van het Zuidervaartje, ten zuiden van
de Mispelaar, ten zuiden van de Kerkedreef. De
dienst Urbanisatie startte met de voorbereiding.
Gemeentelijk RUP “AZ Sint-Jan”
(nog niet in procedure)

Op 20 november 2009 besliste het stadsbestuur
om een gemeentelijk RUP op te maken voor de
omgeving van het AZ Sint-Jan. Het RUP heeft de
bedoeling om de contouren voor de ontwikkeling
van de medische campus vast te leggen, evenals
de randvoorwaarden (bestemming en inrichting)
waarbinnen deze ontwikkeling kan gebeuren. De
dienst Urbanisatie startte met de voorbereiding.

Uitbestede RUP’s
Rekening houdend met het omvangrijk programma aan op te maken gemeentelijke RUPs
besliste het stadsbestuur op 26 juni 2009 om
budget vrij te maken voor uitbesteding van een
aantal RUPs. Na een onderhandelingsprocedure werd aan een extern studiebureau de opdracht gegund voor de opmaak van 3 gemeentelijke RUP’s:
Gemeentelijk RUP “Kristus Koning Noord-Oost”

Dit RUP omvat de herziening van BPA 7 “Kristus
Koning Noord-Oost” (MB d.d. 20 oktober 1998).
De herziening heeft de bedoeling om verouderde voorschriften te actualiseren, alsook een
kader te scheppen voor o.m. een kwalitatieve
nabestemming van een aantal ambachtelijke
zones, een kwalitatieve ontwikkeling voor wonen langs het water, … .
Gemeentelijk RUP “Leiselehoek”

Dit RUP omvat de herziening van BPA 93 “Leiselehoek” (MB d.d. 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, …
Gemeentelijk RUP “Sint-Pietersmolenwijk”

Dit RUP omvat de herziening van BPA 32 “Molenstraat-Zuid” (MB d.d. 15 april 1988 en 11 februari 2003). De herziening heeft voornamelijk
tot doel de stedenbouwkundige studie voor de
Sint-Pietersmolenwijk (november 2004) juridisch te verankeren.
RUP’s op gewestelijk en provinciaal niveau
Tevens is de Stad Brugge als belanghebbende
betrokken bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op gewestelijk en provinciaal
niveau. Op verschillende momenten in de goedkeuringsprocedure wordt advies gevraagd. De
dienst Urbanisatie bereidt dit advies voor.
Gewestelijk RUP “Afbakening regionaalstedelijk
gebied Brugge”

De Vlaamse regering stelde op 11 december
2009 het ontwerp van het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge voorlopig vast. In 2010 zal hierover een openbaar
onderzoek gehouden worden.

Gewestelijk RUP “Afbakening zeehavengebied
Zeebrugge”

De Vlaamse regering stelde op 19 juni 2009 het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Zeehaven Zeebrugge deﬁnitief vast.
Gewestelijk RUP “Strand Oostkust”

Dit gewestelijk RUP kadert in het planningsproces voor de afbakening van de natuurlijke en
agrarische structuur voor de buitengebiedregio
Kust – Polders - Westhoek. De ofﬁciële goedkeuringsprocedure startte met de plenaire vergadering in november 2008.
In het kader van de opmaak van het RUP, besliste het stadsbestuur op 11 september 2009 om
een passende beoordeling voor surfclub Surf
City te laten opmaken om via een RUP behoud
en realisatie van de club mogelijk te maken. De
opdracht werd gegund in november 2009.
Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

De Vlaamse regering werkt voor de evaluatie en
herziening van het RSV op 2 sporen:
• spoor 1: Er wordt een grondige integrale herziening van het RSV voorbereid. Tegen 2012
moet dit onderzoek de basis vormen voor een
nieuw RSV.
• spoor 2: Er werd op basis van een evaluatie
van het huidige RSV geopteerd voor een beperkte herziening om gericht een aantal knelpunten aan te pakken en de planhorizon van
het huidige RSV te verlengen tot 2012.
Voor de actualisatie en gedeeltelijke herziening
van RSV (spoor 2) werd in 2008 de wettelijke
voorziene vaststellingsprocedure opgestart. Het
neemt de vorm aan van een addendum bij het
RSV. Op deze manier wordt de continuïteit van
het ruimtelijke beleid gegarandeerd, doordat de
relatie tussen ruimtelijke uitvoeringsplannen en
het ruimtelijk structuurplan verzekerd blijft.
In februari 2009 werd het voorontwerp aan het
college van burgemeester en schepenen overgemaakt voor advies. Het college van burgemeester en schepenen adviseerde dit op 20
maart 2009. Op 27 maart 2009 vond de plenaire
vergadering plaats voor de provincie WestVlaanderen en voor de gemeenten in deze provincie.
Op 18 december 2009 stelde de Vlaamse regering het ontwerp voorlopig vast. In 2010 zal
hierover een openbaar onderzoek gehouden
worden.
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PRIJS VAKJURY
ontwerp verbouwing
stadswoning in Vizierstraat
- architect Gino Debruyne.

PUBLIEKSPRIJS
ontwerp rijwoning in de
Karel De Stoutelaan
- architect Tom Gantois.

Architectuurprijs Brugge 2009

Belangrijke projecten en/of studies

De dienst Urbanisatie organiseerde de 2de editie van de ‘Architectuurprijs Brugge’. Het thema
van de wedstrijd was ‘compact wonen’. Hiermee
wilde het stadsbestuur compacte woningen met
een kwalitatieve architectuur in de kijker zetten en positief ondersteunen. De architectuurprijs omvatte een ‘prijs van de vakjury’ en een
‘prijs van het publiek’, elk ter waarde van 2500
euro. De ‘prijs van de vakjury’ werd gewonnen
door architect Gino Debruyne voor verbouwing
van een kleine stadswoning in de Vizierstraat.
De vakjury gaf ook een eerste eervolle vermelding aan Salens architecten voor de bouw van
een eengezinswoning in de Suzanne de Gieystraat. De woning met architectenbureau in de
Kooidreef van architecten Carmen Lammens en
Philippe Desmet van Nivo 21, kreeg een tweede
eervolle vermelding.
De ‘prijs van het publiek’ werd bepaald door de
inwoners en bezoekers van Brugge die konden
stemmen op de deelnemende projecten. Architect Tom Gantois kreeg de meeste stemmen
voor een verbouwing van een rijwoning in de
Karel De Stoutelaan.

• Derde spoor tussen Brugge en Dudzele
• Afwegingskader voor kasteeldomeinen in de
Brugse regio
• Zoekzones speelruimte i.k.v. speelruimtebeleidsplan
• Fuifruimtes
• Wegwijzer voor duurzame en kindvriendelijke
woonprojecten en verkavelingen
• Geïntegreerd kustveiligheidsplan
• Kennisgeving plan-MER voor het gewestelijk RUP Hoogspanningsverbinding 380 kV
Zomergem-Zeebrugge`
• Woonbehoeftestudie
• Masterplan Fiets voor de haven van Zeebrugge en omgeving
• Aanpak van de gelijkvloerse kruisingen N31
(Koning Albertlaan – Legeweg – Lissewege)
• Heraanleg van lokale en regionale wegen
(Torhoutse Steenweg, Steenkaai, Oostendse
Steenweg,…).
Verkavelingen

In 2009 werden 9 nieuwe verkavelingen goedgekeurd (zie tabel), die in totaal 26 nieuwe kavels
bevatten. 15 verkavelingen werden gewijzigd
waarbij 8 nieuwe kavels werden gecreeërd.
Nieuwe verkavelingen in 2009
datum

kavels

0713 Abdijbekestraat

nr.

16/01/09

2

0802 Grote Moerstraat

24/04/09

2

Vijverhoﬂaan, Baron de
Serretstraat, Parklaan

12/06/09

6

0811 De Waterwilgen, Brieversweg

17/04/09

3

0813 Brieversweg

18/09/09

2

Torhoutse Steenweg, Pierre
0814
Debbautstraat, Betferkerklaan

23/07/09

2

0904 Meulestee

23/12/09

3

0905 Jules van Praetstraat

23/12/09

3

0908 Dudzeelse Steenweg

14/08/09

3

0803
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ligging

Dienst Monumentenzorg
Advisering stedenbouwkundige aanvragen
Tot een van de belangrijkste taken van de dienst
Monumentenzorg en Stadsvernieuwing behoort
de inhoudelijke behandeling van de bouwdossiers, het voorleggen van dossiers aan de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon en de
opmaak van nota’s voor het college van burgemeester en schepenen.

Beheer bouwkundig erfgoed
Naast het behandelen van bouwaanvragen is
“de zorg” voor het monument een van de belangrijke opdrachten van de dienst Monumentenzorg (DMS). Brugge kwam op de Lijst van het
Werelderfgoed grotendeels dankzij haar monumenten en de goede zorgen.
Sinds er bij het behandelen van de stedenbouwkundige vergunningen rekening wordt gehouden met de inventarissen van het bouwkundig
erfgoed, wordt er voor wat de Brugse deelgemeenten betreft advies gevraagd aan de dienst
Monumentenzorg. Die bracht in 2009 ca. 175
adviezen uit.
Er wordt ook heel wat aandacht en tijd besteed
aan werken aan kleinere architectuuronderdelen, zoals kleurstellingen, schrijnwerk, dakbedekking, winkelpuien, enz.

• Gistelse Steenweg in Sint-Andries, gedenksteen voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van WO I
• Diksmuidse Heerweg in Sint-Andries, hakhoutstoven op het bosje Ter Galge of Ter
Weelde, thema Houtig Erfgoed
• Sint-Salvatorskerkhof, solitaire iep, thema
Houtig Erfgoed (MB 16.06.09, omgehakt op 19
augustus 2009)
• Oostmeers 17, voormalige kraamkliniek
• Mariastraat-Goezeputstraat, voormalige oogkliniek
• Katelijnestraat-Visspaanstraat, voormalige
kloostersite van de redemptoristinnen.

In de Blinde-Ezelstraat
hangt een basreliëf dat
herinnert aan de restauraties uit 2000 en 2001, die
mee aan de basis lagen voor
de nominatie van Brugge als
werelderfgoedstad.

Restauraties aan stadseigendommen
Bij volgende restauraties van beschermde monumenten in stadsbezit, onder de bevoegdheid
van Patrimoniumbeheer, werd de dienst Monumentenzorg betrokken:
• Burg, paviljoen van Toyo Ito (het jongste monument in Vlaanderen)
• Kartuizerinnenstraat, voormalig kartuizerinnenklooster
• Smedenpoort
• Onze-Lieve-Vrouwekerk, torenromp.

Monumentenlijst
Alles samen telt de monumentenlijst voor het
Brugse grondgebied ca. 570 beschermde monumenten, 17 beschermde dorpsgezichten, 12
beschermde stadsgezichten en 9 beschermde
landschappen.
Beschermde monumenten in 2009
• Zeebrugge Churchyard met het Memorial en
het gemeentelijk oorlogsgedenkteken van
Zeebrugge
• Keizer Karelstraat, zwembad Jan Guilini.
Voorlopige beschermingen
• Kazernevest, Beluik der Gefusilleerden
• Koning Albert I-laan, ruiterstandbeeld van
Koning Albert I
• Leopold I-laan, Canadabrug met bizons ter
herinnering aan de Canadese bevrijding
• Gaston Roelandtsplein in Assebroek, oorlogsgedenkteken voor de militaire en burgerlijke
slachtoffers
• Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis, gedenkteken voor militaire en burgerlijke slachtoffers van WO I

De laatste grote restauratiebeurt aan de Smedenpoort, die de oudste poort
is langs de vestingen,
dateerde al van in 1948.
Omdat uit teruggevonden sporen blijkt dat de
Smedenpoort vroeger in
het oker gekalkt was, werd
bij de huidige restauratie
opnieuw de verfpot met
oker bovengehaald.
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Kasteel Groene Poort
tijdens de restauratie.

Restauratie- en onderhoudspremies voor
beschermde monumenten

Kunstige herstellingen

In 2009 zijn 24 restauraties gesubsidieerd,
waarvan drie in de deelgemeenten, voor een
totaalbedrag van ca. 350.000 euro. Bij zeven
restauraties is het maximumbedrag toegekend.
Er werden 37 restauratiedossiers goedgekeurd,
waarvan een vierde voor panden in de deelgemeenten, voor een geraamd subsidiebedrag
van ca. 600.000 euro, weliswaar verspreid over
volgende jaren. Het aandeel van de restauratiedossiers voor panden in de deelgemeenten is
opmerkelijk toegenomen, wat een positieve
evolutie is.
Voor een 19de-eeuws grafmonument op de stedelijke begraafplaats in Steenbrugge is een
subsidie van 1200 euro goedgekeurd.
In 2009 keurde de gemeenteraad volgende
subsidies goed:

Ook in 2009 was de restauratie van de
huizen Casselberg, de Zeven Torens en het
Frans Schild, Hoogstraat 6-8, de omvangrijke
en meest intensieve werf. Het Grand Hotel Casselbergh werd in gebruik genomen eind november, de afwerking van de nieuwbouwvleugel is
voorzien voor maart 2010.
In 2009 werd voor 11 beschermde monumenten in totaal ca. 160.000 euro uitbetaald voor
de stadsaandelen in restauratiepremies. De
restauratie van kasteel de Groene Poort in de
Dudzeelse Steenweg 460 was wellicht de meest
in het oogspringende.
In 2009 werd ca. 50.000 euro vastgelegd voor
het stadsaandeel in restauratiepremies van 6
panden.
De Stad Brugge kende 25 onderhoudspremies
toe, voor een totaalbedrag van ca. 225.000 euro
(in 2008: 43 premies voor een totaal van ca.
430.000 euro). Hierin moet het stadsbestuur
niet tussenkomen.
gebouw
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restauratiewerken

bedrag
12.764,33 euro

Braambergstraat 24

schoorsteen en herstel geveltop

Braambergstraat 26

bovendakse schoorsteen

Gentpoortstraat 48

19de-eeuwse lijstgevel

11.437,01 euro

Jan van Eyckplein 9

3 17de-eeuwse trapgevels

18.750,00 euro

Joost de Damhouderstraat 2

bepleisterde lijstgevel uit 1870

6.733,58 euro

Koningin Elisabethlaan 74

Neobarokke trapgevel uit 1900

17.137,88 euro

Langerei 92

18de-eeuws woonhuis

18.750,00 euro

Langestraat 30

eclectische lijstgevel uit 1862

18.750,00 euro

Langestraat 95

bepleisterde lijstgevel uit 1844

16.246,65 euro

Moerstraat 36

19de-eeuws voorhuis met oudere kern en
17de-eeuws eenlaagshuis aan de rei

18.750,00 euro

5.400,00 euro

Oude Gentweg 145

16de-eeuws rijhuis

Potterierei 37

16de-17de-eeuws hoekhuis met ’t Gotje

Prinsenhof 8

afsluiting voorkoer, tweede helft 19de eeuw

18.750,00 euro

Rodestraat 1

19de-eeuws eenlaagshuis

13.555,37 euro

Schaarstraat 18

16de-17de-eeuws woonhuis historiserend gerestaureerd ca. 1955

18.750,00 euro

Sint-Amandstraat 28

17de-eeuwse trapgevel

17.448,58 euro

Speelmansrei 17-18-19

17de-18de-eeuws eenlaagshuis

13.486,36 euro

Twijnstraat 1

17de-eeuwse trapgevel

17.074,61 euro

West-Gistelhof 26

17de-eeuwse puntgevel

’t Zand 3

18de-eeuws handelspand, verfraaid in 1924

10.818,82 euro

Vlamingstraat 71

17de-eeuwse herberg Rozenbrouw

18.750,00 euro

9.722,72 euro
13.873,18 euro

5.534,04 euro

Generaal Lemanlaan 36 (Awssebroek) bel-etagewoning uit 1904 met geglazuurde bakstenen

13.090,85 euro

Generaal Lemanlaan 153 (Assebroek)

interbellumvilla Van Hollebeke

18.750,00 euro

Dampoortstraat 5 (Sint-Kruis)

lijstgevel uit ca. 1900

16.524,73 euro
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Principiële toezeggingen voor restauraties van privé-eigendommen
binnenstad
Baron Ruzettelaan 137

burgerwoning in eclectische stijl uit ca. 1900

Collaert Mansionstraat 14

woonhuis met trapgevel in neo-Brugse stijl

Hendrik Consciencelaan 26

rijhuis met lijstgevel uit ca. 1880

Potterierei 50

woonhuis met in neostijl herstelde trapgevel uit 1901

Potterierei 54

17de-eeuws diephuis

Sint-Claradreef 17

rijhuis met bakstenen lijstgevel uit 1896

Sint-Jorisstraat 6

18-19de-eeuws herenhuis

Verbrand Nieuwland 45

deel van 17de-eeuws woonhuis

Vette Vispoort

17-19de eeuws huisje

Vismarkt 2-3

19de-eeuws herenhuis

deelgemeenten
Oostendse Steenweg 113

Villa Amber uit 1937

Goedgekeurde restauratiedossiers - raming stadssubsidies
binnenstad

restauratiewerken

Academiestraat 2

handelshuis met 19de-eeuwse lijstgevel uit 1838, maar met oude kern

bedrag

Annuntiatenstraat 92

woonhuis met laatclassicistische lijstgevel uit 1883

Carmersstraat 7

woonhuis met 17de-eeuwse trapgevel

Garenmarkt 9

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning voormalig herenhuis,
met 19de-eeuwse lijstgevel

Gentpoortstraat 61

woonhuis met lijstgevel uit 1861

18.750,00 euro

Grauwwerkersstraat 36

16de-eeuws hoekhuis aan de rei

18.750,00 euro

Groenerei 16

voormalig koetsgebouw van herenhuis Predikherenstraat

18.750,00 euro

Hoogstraat 12

voormalig ambachtshuis van de goudsmeden, 17de eeuw

18.750,00 euro

Jozef Suvéestraat 7

woonhuis met bepleisterde lijstgevel uit 1839

6.537,59 euro

Kartuizerinnenstraat 5

woonhuis met bepleisterde lijstgevel uit 1885

18.750,00 euro

Korte Riddersstraat 2

hoekhuis met 19de-eeuwse lijstgevel

18.750,00 euro

Krom Genthof 5

woonhuis uit ca. 1830, met koetshuis 1866

18.750,00 euro

Langestraat 96-98

woonhuis met lijstgevels uit ca. 1870

18.750,00 euro

Lefﬁngestraat 1

woonhuis op hoek met Sint-Annarei

18.750,00 euro

Markt 21

voormalig munthuis, 17de-eeuw met oudere kern

18.750,00 euro

Moerstraat 7-15

Goderickxconvent (OCMW)

68.308,38 euro

Naaldenstraat 11

19de-eeuws woonhuis op hoek met Boterhuis

18.750,00 euro

Peerdenstraat 4-6

twee diephuizen uit 16de-17de eeuw

18.750,00 euro

8.904,43 euro
15.738,64 euro
7.911,00 euro
18.750,00 euro

Predikherenstraat 31

deel van 18de-eeuws herenhuis met 16de-eeuwse kern

18.750,00 euro

Sint-Amandstraat 36

19de-eeuws handelshuis met art-decowinkelpui

10.376,64 euro

Sint-Annaplein 1

woonhuis uit ca. 1870

Sint-Annarei 19

straatmuur en Tudorboogpoort in Strostraat

Sint-Jorisstraat 8

woonhuis met oude kern en met 19de-eeuwse lijstgevel

18.750,00 euro
18.371,61 euro

2.913,60 euro
8.778,33 euro

Steenstraat 35

handelshuis met bepleisterde 19de-eeuwse trapgevel

Stoofstraat 8-10

godshuis Spanooghe (OCMW)

12.519,64 euro

Sulferbergstraat 47

17de-eeuws eenlaagshuis

13.005,46 euro

Verbrand Nieuwland 19

rijhuis met laatclassicistische lijstgevel uit 1873

18.750,00 euro

deelgemeenten
Amaat Vynckestraat 4

voormalige pastorie uit ca. 1860

Gaston Roelandtsplein 21

voormalig gemeentehuis uit 1909

5.234,16 euro

Generaal Lemanlaan 66

woonhuis met eclectische gevel uit ca. 1900

Gistelse Steenweg 23

Café Du Phare, met eclectische gevel uit ca. 1900

18.750,00 euro

Groene Poortdreef

poortgebouw van voormalig kasteel bisschop

18.750,00 euro

Houthulststraat 2

ﬂatgebouw uit interbellumperiode

18.750,00 euro

Keizer Karelstraat 10

woonhuis uit interbellumperiode

15.744,88 euro

Lauwerstraat 21

woonhuis in eclectische stijl uit 1924

18.750,00 euro

Moerkerkse Steenweg 31

rijhuis uit ca. 1900

15.810,76 euro

Sint-Lenaertstraat 37

18de-eeuws eenlaagshuis

13.376,24 euro
7.777,35 euro

4.402,29 euro
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Raadgevende Commissie voor Stedenschoon

In 2009 telde de Raadgevende Commissie 9 effectieve leden en 3 toegevoegde deskundigen
(architecten zonder stemrecht). In 2009 vergaderde de RCS 12 maal. In totaal werden 151
dossiers ter advies voorgelegd.

Op de OMD 2009 stonden ook enkele huizen te kijk die
onlangs met veel zorg gerestaureerd werden, zoals het huis
’t Schaep in de Korte Vuldersstraat 14. In dit huis woonde
vroeger een van de grote boegbeelden van de neogotiek in
Brugge, Samuel Coucke, die er een atelier had waar hij als
ceramist en glaskunstenaar werkte.
Zo ziet de kapel van de
Minnewaterkliniek eruit.
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Open Monumentendagen

Medewerking aan studies en onderzoek

Het belangrijkste publieksmoment voor de DMS
blijft ongetwijfeld de jaarlijkse Open Monumentendagen. Het thema van de 21ste editie was
‘zorg’ en focuste op het erfgoed dat te maken
heeft met het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn van de mens. Wie dat wou
kon op 12 en 13 september 26 monumenten
en diverse verzorgingsinstellingen bezoeken
of deelnemen aan 3 themawandelingen. In de
Sint-Jacobskerk was er een tentoonstelling
over zorgdragers en armenzorg in het verleden.
Geïnteresseerden konden ook tien ‘monumenten in de actualiteit’ net voor, tijdens of net na
een restauratie bezichtigen. In het Bruggemuseum-Gruuthuse liep een tentoonstelling over
Louis Delacenserie “De uitvinding van Brugge,
de stad van Delacenserie’. Delacenserie was
van 1870 tot 1892 architect voor de Stad Brugge.
Op de OMD 2009 stonden ook enkele huizen te
kijk die onlangs met veel zorg gerestaureerd
werden, zoals het huis ’t Schaep in de Korte
Vuldersstraat 14. In dit huis woonde vroeger een
van de grote boegbeelden van de neogotiek in
Brugge, Samuel Coucke, die er een atelier had
waar hij als ceramist en glaskunstenaar werkte.

De DMS was present op de Erfgoeddag, die het
roerende erfgoed in de kijker plaatst. In 2009
werd de themawandeling ‘Vriend of Vijand’ uitgewerkt rond verhalen en oorlogsgedenktekens
van de beide wereldoorlogen. Ruim 100 deelnemers volgden de wandeling op 26 april 2009.
Er werd uitgebreid een beroep gedaan op zowel
de kennis als de 19de-eeuwse plannenverzameling van de DMS voor de tentoonstelling: ‘De
uitvinding van Brugge. De stad van Louis Delacenserie’.
Met de dienst Stedenbeleid en de Groendienst
wordt de opmaak van het ‘Beleidsplan voor de
open ruimten in de historische binnenstad van
Brugge’ van heel nabij gevolgd.
De DMS volgde 3 eindwerken voor masters
in de kunstwetenschappen of de restauratieopleiding.
Er werd ingegaan op een vraag van Toerisme
Brugge om mee te werken aan het verzamelen en nalezen van gegevens over monumenten
voor de City Trip Planner Brugge, die sinds juni
online is.
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Dienst Huisvesting en Premies
Functionele verbeteringspremie

Met de functionele verbeteringspremies wil de
Stad de eigenaars-bewoners van huizen van
een zekere ouderdom (van vóór 1965) ﬁnancieel
bijstaan, opdat ze weer van hedendaags wooncomfort zouden kunnen genieten.
In 2009 werden 619 aanvragen ingediend en
werd er voor 1,129 miljoen euro aan premies
deﬁnitief toegekend. Het krediet van 1,15 miljoen euro (inclusief de premie wonen boven winkels) werd zo goed als volledig opgebruikt.
De top-3 van de werken waarvoor een premie
werd aangevraagd blijft zoals voorgaande jaren:
1) dakwerken (inclusief goten en isolatie), 2) sanitair en 3) elektriciteit.
Premie wonen boven winkels

Bedoeling van deze premie is om jarenlange
verloederde verdiepingen van sommige handelspanden in het Brugse centrum via noodzakelijke ingrepen weer tot volwaardige woongelegenheden om te vormen.
In 2009 werden 5 aanvragen ingediend die echter op basis van de voorwaarden van het premiereglement moesten geweigerd worden. Voor
3 handelspanden werd in totaal 20.370 euro aan
premies toegekend.
Stedelijke huursubsidies aan
sociale huisvestingsactoren

Doordat er een tekort was aan goede en betaalbare woningen en de sociale huisvestingsmaatschappijen dit niet volledig konden invullen, zorgt de bijdrage van het stadsbestuur via
de huursubsidie in de huurkosten tussen eigenaar-verhuurder en sociaal verhuurkantoor dat
wonen ook voor de sociaal zwakkeren betaalbaar wordt. Het krediet van 56.312 euro (in 2008
slechts 18.000 euro) werd volledig opgebruikt.
Aanpak slechte woningen

Er werden bij de stedelijke huisvestingsdienst
75 klachten ingediend. In de regel ging het om
klachten van huurders en dit nadat er indicaties waren van de onwil van de verhuurder om
noodzakelijke werken uit te voeren. De klachten leidden tot de ongeschiktverklaring van 16
woningen en de onbewoonbaarverklaring van 2.
Voor 11 dossiers is er nog geen uitsluitsel, omdat de termijn waarbinnen nog werken kunnen
uitgevoerd worden om aan een ongeschikt- en/
of onbewoonbaarverklaring te ontsnappen, nog
loopt in 2010. De overige dossiers werden geklasseerd zonder besluit van de burgemeester,
omdat de klachten te licht werden bevonden, de

eigenaar tijdig de noodzakelijke werken liet uitvoeren, enz. Er waren 13 ophefﬁngen van een
ongeschiktheidsverklaring en 4 van een onbewoonbaarheidsverklaring.
Aanpak leegstand

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid legt de
bestrijding van leegstand (opnieuw) bij de gemeentebesturen. Eind 2009 werden de noodzakelijke gemeentelijke reglementen goedgekeurd om die opdracht uit te voeren.
Woonbeleidsplan 2008-2013

De 6 belangrijkste doelstellingen opgenomen
in het woonbeleidsplan zijn: betaalbaar wonen,
kwaliteit van de woningen en woonomgeving
verhogen, behouden en aantrekken van jonge
gezinnen en tegengaan van de stadsvlucht, realisatie van sociale mix, aandacht voor speciﬁeke
doelgroepen en efﬁciënt besturen. 91 concrete
acties moeten dit in de realiteit vertalen. Cruciaal hierbij is de rol van de stad als regisseur van
het lokale woonbeleid.
Sociale huisvesting

Op 1 september 2009 trad het grond- en pandendecreet in werking. De Stad Brugge engageerde zich om tegen 2020, 861 huurwoningen,
404 koopwoningen en 17 sociale kavels te realiseren. Haar partners hierbij zijn Vivendo (Vi)
en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting
(BMH).
huurwoningen

koopwoningen

vergund in 2009
Lange Molenstraat
Hofdamestraat
Lisseweegs Vaartje
Oostmeers
Molenaarsstraat

Vi

46

BMH

18

Vi

10

BMH

3

Vi

totaal

6

35
77

41

8

15

gerealiseerd in 2009
Lange Molenstraat

Vi

Maalse Steenweg

Vi

Gentpoortstraat

Vi

totaal

18
appartementen
7 woningen en
9 appartmenten
42

15
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Patrimoniumbeheer
Gebouwen

Straks betaalbare woningen
op de site van het voormalig
militair hospitaal in
de Peterseliestraat.

Herbestemming militaire domeinen

ONTWERPBUREAU GEBOUWENDIENST

Het voormalig militair hospitaal in de Peterseliestraat en de schietstand in Steenbrugge
staan te koop of komen zeer binnenkort op de
markt. Een nieuwe bestemming voor deze terreinen drong zich dan ook op. Daarom besliste
het college op 20 november 2009 om als randvoorwaarde op te leggen dat de woningen betaalbaar moeten zijn en een groene long een
nieuw elan moet geven aan deze omgeving. Een
RUP zal worden opgemaakt voor beide sites, zodat de bestemming die het stadsbestuur daar
wenst te realiseren deﬁnitief wordt vastgelegd.

Ontwerp

Lokaal woonoverleg - Woonraad

De Vlaamse Wooncode stelde in 2005 dat gemeenten de regisseur zijn van het lokale woonbeleid. Daarom werd op 11 september ’09 het
Lokaal Woonoverleg Brugge opgestart. De
3-maandelijkse vergaderingen met de sociale
woonorganisaties moeten o.a. de realisatie van
sociale woonprojecten in Brugge stimuleren.
Ook de Stedelijke Woonraad vervulde in 2009
haar taak en kwam enkele keren samen.
Monitor deelgemeentes

De dienst Urbanisatie werkt sinds 2007 per sector. Om het woonbeleid, maar ook het globale
stedelijk beleid, een gebiedsgerichte werking te
bieden en de ontwikkelingen per deelgemeente
op te volgen, is de woonbeleidscoördinator eind
2009 gestart met een monitoring van de Brugse
deelgemeentes.
Bedoeling is hiermee ook bij te dragen tot een
betere afstemming op het vlak van mobiliteit,
groen, tewerkstelling, wonen, zorg,…
Het eerste rapport voor Assebroek is ondertussen afgewerkt. De andere deelgemeentes volgen in 2010.
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• Oud-klooster Xaverianen, Xaverianenstraat
Sint-Michiels: grondige verbouwingswerken
i.f.v. herbestemming
• Hoeve Hangerijn, Gemene Weideweg Zuid
Assebroek: nieuwbouw en renovatie voormalige hoevegebouwen tot dagcentrum voor
mensen met een beperking
• Daverlostraat Assebroek: bouwen van een polyvalent centrum
• Ezelpoort: inrichtingswerken

• Jeugddienst, Binnenweg Sint-Jozef: realiseren jeugdloket en uitleendienst
• KSA Ter Straeten, Koude Keuken SintAndries: realiseren berging in stalling en
schuur
• Jeugdlokalen, Blauwkasteelweg Sint-Kruis:
afbreken jeugdlokaal
• Kleuterschool Sint-Michielslaan 33: slopen
bestaande prefabkleuterklassen en vervangen door nieuwe prefabklaslokalen
• Sint-Jansmolen, Kruisvest: herschilderen
• Restaureren van diverse waardevolle grafmonumenten in stadsbezit.
• Begijnhof: onderhoudswerken volgens meerjarenplan

Begeleiding van private ontwerpers

• SNT Arsenaalstraat: uitbreiding klaslokalen
• Bibliotheek Biekorf, Kuipersstraat: herinrichten en uitbreiden van de hoofdbibliotheek met
integratie van de passage
• Paviljoen Toyo Ito, Burg: restauratie
Uitvoering

• Sportcentrum Bam Bam, Sint-Andries: bouwen bijkomende kleedkamers
• Regiepost Groendienst, Assebroek: aanpassings- en herinrichtingswerken
• Site Oud Sint-Jan: onderhoud kruisweg

• OLV-toren: vooronderzoeken en restauratiewerken

• Parkbegraafplaats Blauwe Toren: renoveren
columbariumwanden en afscheidsgebouwtjes

• Bonne Chieremolen, Kruisvest: onderhoudswerken
• Begijnhof: onderhoudswerken volgens meerjarenplan: Begijnhof 10, 12, 14, 1
• Bouwen van 4 nieuwe bergingen voor de
Jeugddienst, Sint-Michielslaan, Tempelhof
en Zandberg
• Knuffel: plaatsen buitenberging
• Sporthal Koude Keuken: afbraak luifel en tribune en bouwen van kleedkamers bij voetbalveld

• AC gemeenteafdeling Sint-Michiels, Rijselstraat 98: dakwerken
• AC ‘t Brugse Vrije: herinrichten kelders tot
archiefruimtes
• Loodsen Delanghe, Sint-Jozef: afbraakwerken en aanleggen vrachtwagenparking
• AC St. Andries, Gistelse Steenweg: plateaulift
voor personen met een handicap
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ONDERHOUD GEBOUWEN
De dienst Onderhoud Gebouwen heeft de opdracht het gebouwenpatrimonium van de Stad
Brugge te onderhouden. Dit houdt in dat enerzijds een ploeg technisch geschoold personeel
in verschillende disciplines alle defecten, klusjes en verbeteringen aan de gebouwen voor zich
neemt en anderzijds dat een ploeg schoonmaaksters alle gebouwen jaar in jaar uit netjes
houdt.
In 2009 werden 3.032 werkopdrachten opgemaakt (waarvan 569 voor schoonmaak) en werd
er voor de diverse taken in de verscheidene gebouwen een bedrag van 800.895 euro besteed
(gewone uitgaven op de begroting), waarvan
230.903 euro voor werken in regie, 488.414 euro
voor werken met aannemers, 8.821 euro voor
glaswas door aannemers en 72.757 euro voor
aankoop van schoonmaakproducten.
Van de grote werken (buitengewone uitgaven op
de begroting) vindt u hier een overzicht.

Vismarkt - Vismarkt, Brugge

De Vismarkt kreeg een grondige opknapbeurt.
De goten werden hersteld en (of) vernieuwd,
de kapotte leien van het dak vervangen en het
pleisterwerk onder de dakgoten hersteld. De
muren kregen een frisse tint.
Werken uitgevoerd door: bvba FDK
Uitvoeringsbedrag: 141.284,79 euro.
Renovatie kleedkamers, Sporthal Koude Keuken,
Zandstraat 284, Sint-Andries

De bestaande kleedkamers werden in een nieuw
kleedje gestoken. Bij de ontmantelingswerken
werd het bestaande plafond uit asbesthoudende
plafondtegels verwijderd. De vernieuwde waterleiding voldoet aan de legionellawetgeving.
Nieuwe douches, vloertegels, meubilair en een
laagje verf geven de kleedkamers een moderne
look.
Werken uitgevoerd door: nv Christiaens
Uitvoeringsbedrag: 436.873,37 euro.
Dakrenovatie Adminstratief Centrum Sint-Kruis,
Moerkerkse Steenweg 190, Sint-Kruis

De bestaande dakbedekking was sterk verouderd. Op verschillende plaatsen was er waterinﬁltratie. Het dak werd vernieuwd en bijkomend
geïsoleerd om zo de stookkosten naar beneden
te brengen.
Werken uitgevoerd door:
bvba Goegebeur & Zoon
Uitvoeringsbedrag: 113.637,97 euro.
Vernieuwen van sanitair blok, Academie, Buso,
CLB, Langerei 26, Brugge

Kasteel Ryckevelde Maalse Steenweg, Sint-Kruis

Het buitenschrijnwerk en de witsteen moluren
werden opgesmukt, zodat het kasteel er weer
als nieuw uitziet.
Werken uitgevoerd door: bvba FDK
Uitvoeringsbedrag: 41.632,38 euro.
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Het bestaande sanitair blok was sterk verouderd en er was een tekort aan toiletten.
Bij de renovatie werd de binnenzijde van het blok
volledig ontmanteld en werden alle leidingen
vernieuwd. De ruimte werd opgesplitst in twee
om plaats te maken voor gescheiden toiletten
voor mannen en vrouwen. Er werd eveneens
een toilet voorzien voor mindervaliden.
Werken uitgevoerd door: nv Christiaens
Uitvoeringsbedrag: van 53.201,18 euro.

Uitbreiding Regiepost Groendienst, Tempelhof,
Sint-Pieters

In de bestaande regiepost was geen afzonderlijk bureel voorzien voor de ploegbaas. Er was
vraag naar een afgesloten ruimte zodat alle
papierwerk betreffende personeel, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in
deze ruimte zouden kunnen worden uitgevoerd.
Werken uitgevoerd door: nv Goetinck
Uitvoeringsbedrag: 49.123,24 euro.

Plaatsen van speelplaatsoverkapping, Basisschool ‘De Triangel’, Diksmuidse Heerweg 159,
Sint-Andries

Op de speelplaats van de lagere afdeling was
slechts een beperkte ruimte overdekt.
Om alle kinderen bij slechte weersomstandigheden voldoende ruimte te geven, was er nood
aan een bijkomende overkapping.
Werken uitgevoerd door: bvba Koppen
Uitvoeringsbedrag: 36.845,71 euro.
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DIENST ELEKTROMECHANICA
Het jaar 2009 betekende voor de dienst Elektromechanica de overstap van het papieren tijdperk naar het elektronisch tijdperk: het proces
van meldingen en werkopdrachten werd, samen
met de dienst Onderhoud Gebouwen, in kaart
gebracht en in een gebruiksvriendelijk meldingsprogramma gegoten. Elke stadsmedewerker kan nu elektronisch ‘defecten’ melden.
De kerntaken van de dienst bleven dezelfde, nl.
het veilig houden van de installaties, comfort
verzekeren in de stedelijke ruimtes m.b.t. verwarming, verlichting, telefonie en netwerk, het
nachtelijk verlichten van gebouwen, evenementen van stroom voorzien…
In 1977 ontwierp en bouwde de dienst een vlot
voor onderhoud van de reieverlichting vanop het
water. Het vlot deed ook dienst voor ﬁlmopnames op het water.
Tijdens de zomer 2009 kocht de dienst Elektromechanica voor dit vlot een elektrische motor aan bij de ﬁrma MyQuietBoat uit Gent. De
nieuwe motor is gebruiks- en milieuvriendelijk,
lichter in gewicht en ook beduidend stiller.
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HOOFDSTUK 7

Groen, sport en jeugd

Groendienst
AANLEG VAN NIEUW GROEN EN
HERAANLEG VAN BESTAAND GROEN

Wegens frequente schade aan het openbaar domein, veroorzaakt door parkerende auto’s uit de
omgeving, werden in Ter Lindenhof structurele
aanpassingswerken doorgevoerd.
Er werden 19 parkeerplaatsen aangelegd,
waarvan 3 voor andersvaliden. Oud groen werd
vervangen door nieuw groen en het centrale
plein kreeg nieuwe aanplantingen, een nieuwe
zithoek met enkele zitbanken en nieuwe wandelpaden.

In Sint-Pieters liet de Groendienst aansluitend
op uitgevoerde wegwerkzaamheden door het
Vlaamse Gewest in de Oostendse Steenweg 23
plantvakken in de verharde zijbermen aanbrengen. Deze werden beplant met winterlinden en
bodembedekkende planten
In Sint-Michiels werden in de Graaf Pierre de
Brieylaan alle 38 bomen aan de kant van de pare
huisnummers gerooid. In de plaats voorzag de
Groendienst een homogene laanbeplanting met
40 piramidaalvormige zomereiken aan de kant
van de pare huisnummers en deels aan de kant
van de onpare huisnummers tussen de Amazonedreef en de Wittemolenstraat.

Boomverjonging en groenaanleg bij heraanleg
van straten en pleinen

Park Bloemenoord – Opschikkingswerken t.h.v.
T.C. Sint-Michiels

Aansluitend op wegwerkzaamheden liet de
Groendienst her en der een boomverjonging en
een heraanleg van groen doorvoeren.
Zo liet de dienst in Christus-Koning in de Keizer
Karelstraat en de Lauwerstraat (tussen Filips
de Goedelaan en de Keizer Karelstraat) aansluitend op de heraanleg van de straten 22 netelbomen en bodembedekkers aanplanten.

In het kader van de realisatie van de ontsluiting
naar de terreinen van de nieuwe KHBO-campus
toe, werd het park Bloemenoord opgefrist. In
een eerste fase werd de omgeving van de T.C.
Sint-Michiels en het landhuis onder handen genomen. Het park beschikt nu over een nieuwe
toegangsweg in KWS-verharding en een nieuwe
riolering.
De coniferen langs de Hoge Lane, die hoger
gegroeid waren dan het toegelaten maximum,
werden gerooid. Dit was nodig om in overeenstemming te zijn met de wetgeving op de politie der spoorwegen. Deze stelt namelijk dat,
om veiligheidsredenen, geen hoogstammige
bomen mogen groeien langsheen spoorwegbermen. De beplanting werd vervangen door
duurzame groenblijvende planten.

Structurele aanpassingswerken Ter Lindenhof

Speelplein Lettenburg

Hoge Lane

Speelplein Lettenburg
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Op Sint-Andries, in de Burggraaf de Nieulantlaan waren de bestaande laanbomen, Japanse
kerselaars in de grasstrook tussen rijweg en
voetpad, dringend aan vervanging toe. In de
plaats plantte de Groendienst 33 winterlinden.
In de Eigen Heerdlaan werden de bestaande
bomen gerooid en vervangen door een nieuwe
straatbeplanting met 60 rode esdoorns. In de
Albert Serreynstraat werden aansluitend op de
uitgevoerde wegwerkzaamheden in de parkeerstrook 9 haagbeuken aangeplant. Rond 2 nieuwe plantvakken met bestaande bomen, t.h.v. de
parking aan het gemeentehuis, werden bodembedekkende planten aangeplant.
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Het maaiveld tussen de bestaande zandbak en
het trapveldje werd opgehoogd. Door de aanvulling met speelheuvels ontstaat er een ruimte
van ongeveer 1.000 m² die in de winter droog
blijft voor bezoekers van het speelplein. Door
de aanleg van een opgehoogd graspad wordt de
verbinding gemaakt naar de wijk. Er zijn twee
schietwanden voorzien om te voetballen, een
evenwichtsparcours en een schommel. Voor de
bezoekers van het speelplein werden ook een
picknicktafel en 2 zitbanken geplaatst. De bestaande tegelverharding werd opgebroken en
deels gerecupereerd. Er werden 4 moeraseiken
voorzien en bloemrijke struiken (Hydrangea)
aangeplant.

Herinrichting speelplein Bilkske

Het bestaande multifunctionele basketterrein
(skaten, ﬁetsen, krijttekenen, basketballen enz.)
werd volledig in een nieuw kleedje gestopt. De
betontegelverharding en de afsluiting rondom
het terrein werden vervangen door een stevige
afsluiting met vaste panelen en geluiddempende doppen. Het nieuw verharde multifunctioneel terrein is iets kleiner, waardoor er plaats
vrijkwam voor speeltoestellen.
Het grootste speeltoestel is een klimconstructie
bestaande uit 3 veelhoeken, gericht op jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Voor de allerkleinsten
werd een spelprikkel voorzien. Naast de speeltoestellen werd een petanqueveld aangelegd en
een picknicktafel geïnstalleerd. In de top van
het speelplein, dat omwille van de veiligheid
omzoomd werd door een haag, werd een verhard podium aangelegd in platines en een glad
vlak van epoxy om te glijden. Het glijvlak stelt
een meetlat voor. 6 betonnen éénzitjes werden
verspreid aangebracht rond de speeltoestellen
en naast het basketbalterrein verrezen 2 zitbanken. Het geheel werd afgewerkt met 2 afvalbakken, een aan de picknicktafel en een aan de zitbanken op het basketbalterrein.

Aanleg velden Knotwilgenlaan en Rozenstraat/
Tulpenstraat

Naar aanleiding van de vraag van de buurtbewoners liet de Groendienst op voorgenoemde
locaties in Assebroek petanquevelden aanleggen. De velden bestaan telkens uit twee stukken. Om de toegankelijkheid te verbeteren
werden de velden omgeven door een betontegelverharding. Verder zijn de velden omzoomd
door een lage haag en bodembedekkende planten en werd, naast de reeds aanwezige zitbank,
een picknickbank voorzien. Het petanqueveld op
het kruispunt van de Rozenstraat en de Tulpenstraat bestaat uit twee velden. Naast een gelijkaardige inrichting werden hier twee zitbanken
voorzien.

Heraanleg paden Koning Albertpark

De wandelpaden in het Koning Albertpark, ter
hoogte van de binnengracht en de Ringlaan in
de omgeving van het station, werden vervangen
door een dolomietverharding en afgeboord door
een rollaag van klinkers. Om uitspoeling van de
dolomiet te vermijden, werden de zones met
sterke helling in mozaïekkasseien gelegd.
Herinrichting speelplein De Zoete Inval

Voor de bezoekers van dit speelplein in een
verkaveling op Sint-Kruis werd een zitplaats
voorzien in platines met een afboording van
trottoirbanden. Het petanqueterreintje werd
aangelegd in dolomietverharding. Onder en
rond het speeltoestel werd houtmulch voorzien
als valdempende ondergrond. 2 zitbanken en 1
papierkorf werden geplaatst en aan de toegang
van het speelpleintje worden 6 ﬁetsklemmen
voorzien. Het speeltoestel dat werd geïnstalleerd is een combitoestel voor kinderen van 4
tot 12 jaar die erop kunnen klimmen en glijden
naar hartenlust. Ook een schommel is voorzien.
5 hoogstammige bomen, siergrassen en een
groenblijvende haag vormen het groenaandeel
van het speelplein.

Bilkske

Omgevingswerken op de wijk Sint-Lenard –
Duivekete – Errembaultstraat

In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen, afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, werd de omgevings- en groenaanleg
voor de wijk “Sint-Lenard – Duivekete – Errembaultstraat” uitgevoerd. De werken bestonden
in het aanleggen van voetpaden, opritten, gazonstroken, de aanplanting van straatbomen, de
afwerking van de oevers van een waterloop en
de aanleg van een speelpleintje. De totale oppervlakte van de nieuwe groenzones bedraagt
ca. 4.355 m². De totale kost van de werken was
200.104,47 euro geﬁnancierd door de VMSW
waarvan het stadsaandeel 12.298,84 euro bedroeg.
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Vernieuwde paden in
Albertpark.
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ONDERHOUD STEDELIJK
OPENBAAR GROEN
Onderhoud en instandhoudingswerken
in eigen regie

De stedelijke Groendienst waakt jaarlijks over
een rationeel, verzorgd groenonderhoud van
iets meer dan 755 ha groene ruimtes in de stad.
670 ha worden in eigen regie onderhouden. 85
ha zijn in landbouw- of (natuur)beheersgebruik.

De beschadigde afsluiting aan de achterzijde
van de Walakker in Sint-Michiels werd volledig
vernieuwd.
Afvoer van het afval

Groenafval, puin en ander gemengd afval, afkomstig van groenonderhoud, werd afgevoerd.
Een deel van het afval kwam terecht bij IVBO
voor compostering (4.608,08 ton + 391,36 ton
te vermalen grof materiaal als boomstronken).
Inert afval (51,19 ton) werd afgevoerd naar gespecialiseerde recuperatie- en sorteringsbedrijven. Het overige restafval van gemeentediensten en straatvuil (428,86 ton) verdween in
de verbrandingsoven van IVBO.
Aankoop machines

Om een behoorlijk onderhoud van het stedelijk
openbaar groen te verzekeren is een vrij grote
machine-inzet noodzakelijk. In 2009 werd een
bedrag van 479.012,42 euro gespendeerd ter
vernieuwing en aanvulling van het machinepark.
Beperking gebruik herbiciden

Onderhoud afsluitingen

Als gevolg van slijtage en vandalisme, maar ook
naar aanleiding van aanpassings- en uitbreidingswerkzaamheden in groenzones, herstelde
of verving de Groendienst een aantal afsluitingen in sportparken, groene zones en op speelpleinen.
Zo werd in Assebroek de afsluiting op de kinderboerderij ter hoogte van de weide vervangen
door een afsluiting van 1,5 m hoogte en werd een
nieuwe toegangspoort geplaatst. In het Sportpark Daverlo werd de ballenvanger achter veld
1 vernieuwd. Het depot van de Wegendienst en
de Groendienst in de Raboudenburgstraat kreeg
een nieuwe afsluiting en een nieuwe poort.
Op het Sportpark Tempelhof in Sint-Pieters
werd de afsluiting aan het terrein van de hondenclub vervangen door een hogere afsluiting
en voorzien van 2 nieuwe poorten.
In Sint-Andries werd ter hoogte van de kleuterschool in de Knotwilgenlaan de afsluiting vervangen en de kruidentuin in Tudor afgesloten
met een hogere omheining aan de kant van de
Zeeweg.
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In het kader van het reductieplan verbruik
pesticiden werden maatregelen getroffen om
milieuverantwoord om te gaan met sproeistoffen. In 2009 werd 48,8 % van het grondgebied,
biocidenvrij beheerd. Deze zone bestaat uit de
deelgemeenten Sint-Pieters, Sint-Kruis, SintAndries, Sint-Michiels en Zeebrugge en een
deel van de binnenstad.
Beplante zones worden maximaal omgevormd
naar onderhoudsarme massieven. Hierbij worden de principes uit het harmonisch parkbeheer
zoveel mogelijk toegepast. In de overgangsperiode wordt, waar nodig, onkruid verdelgd.
Onkruidgroei op verharding wordt bestreden
met heet water, door middel van borstelen of
door middel van branden. De keuze van de techniek hangt af van de aard van de verharding.

NATUUREDUCATIE,
-INRICHTING EN -BEHEER
Een bijzondere publieksactiviteit was de organisatie van ‘Groenweekend’ op zaterdag 28
november en zondag 29 november 2009. Op
zaterdagvoormiddag werden de kinderen en
de ouders die in de loop van 6 jaar meegedaan
hadden aan de geboortebos-plantactie uitgenodigd in het Ooievaarsbos. Een honderdtal geïnteresseerden kwamen opdagen. In de namiddag
werd hoeve Hangerijn bezocht en werden de
verbouwingsplannen getoond. Daarna volgde
een bezoek aan de Gemene Weidebeek met een
40-tal geïnteresseerden. Op zondagnamiddag
werd in het Chartreuzinnenbos gegidst voor een
40-tal bezoekers.
Nog in de sfeer van de ‘Week van het Bos’ werd
zondag 4 oktober een ‘paddenstoelentocht’
ingericht voor 35 deelnemers en op zondag
11 oktober was er de ‘bossnoepentocht’ voor
300 bezoekers. Op 5 locaties in het bos werden bossnoepen uitgedeeld aan de wandelaar:
hazelnootgebak, vliersiroop en vlierlimonade,
lijsterbes- en braambessengelei en een paddenstoelensoepje van in het wild verzamelde
paddenstoelen.
De jaarlijkse gezinshappening Kroenkelen op
20 september, met wandel- en ﬁeststochten
in de groene gordel rond Brugge trok 6.964
deelnemers, waarvan 5.740 ﬁetsers en 1.224
wandelaars.
Zoals elk jaar nam de Groendienst, afdeling
Natuur, deel aan overleg- en stuurgroepvergaderingen. Zo zetelde de afdeling in de Bosreservatencommissie en De Bosgroep Houtland.
Verder nam ze deel aan overleg met het ‘Agentschap voor Natuur en Bos’ (ANB), aan overleg
op provinciaal niveau rond bezoekerscentra en
aan kustoverleg. Verder werd overlegd met de
vereniging voor West-Vlaamse Kinderboerderijen en deelgenomen aan het NME-platform, een
organisatie van de Provincie West-Vlaanderen.
In het natuurcentrum Beisbroek vonden volgende cursussen plaats:
Digitale fotograﬁe (CVN), cursus natuurgids
(CVN), uilen, zangvogelcursus, libellen, sprinkhanen, paddenstoelen beginners, paddenstoelen gevorderden en zwammen labo (Natuurpunt), graslandbeheer (Inverde).
Als tijdelijke tentoonstellingen werd in het natuurcentrum de fototentoonstelling ‘Natuur en
Milieu in Pixels’ (Argus), ‘fotowedstrijd Natuur
Brugs Ommeland’ (fotowedstrijd van Natuurpunt), ‘fototentoonstelling sprinkhanen en li-

bellen’ (Hugo Van Bessauw en Danny Laps) en
de tweejaarlijkse Paddenstoelententoonstelling
georganiseerd.
Vanuit het Natuurcentrum werden 144 begeleide natuurexploraties en –activiteiten verzorgd
(bosexcursies, Week van de Zee, …) samen voor
goed ruim 2219 deelnemers. Drie scholen kregen begeleiding in kader van een project ‘Groen
op School’.
De Kinderboerderij ‘De Zeven Torentjes’ kon
rekenen op 403 (klas)groepen, goed voor 7.578
deelnemers.
In de Kruidentuin van het Domein Tudor kregen
18 groepen met in totaal 455 deelnemers een
geleid bezoek. Voorts kwamen 11.100 individuele bezoekers een kijkje nemen in de mooie tuin.
Jaarlijks worden paddenoverzetacties gehouden. In 2009 was dat niet anders: aan de Zeeweg (Sint-Andries) werden 295 padden, 308
salamanders en 68 bruine kikkers naar veiliger
oorden gebracht.
Op 25 maart werd de zwaluwwand aan de
Sint-Pietersplas vegetatievrij gemaakt om ze
geschikt te houden als nestplaats voor oeverzwaluwen. Er werden vooraf gaten geboord voor
nestgelegenheid. Er waren geen broedende vogels in 2009.

De Gemeneweidebeek tijdens de sneeuwrijke winter van
2010.
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Landbouw en visserij
Stedelijke Schattingscommissie

Op vraag van land- en tuinbouwers kwam de
Stedelijke Schattingscommissie 4 keer bijeen
om geleden schade op het land vast te stellen.
De Groendienst, afdeling Landbouw en Visserij,
behandelde samen met de Schattingscommissie 3 aanvragen voor vergoeding van schade aan
teelten. Er gebeurde een tweede schatting met
betrekking tot één van de aanvragen.
Dag van de Visserij in en rond de Oude Vismijn
Op 21 juni 2009 liet het Brugse stadsbestuur,
naar jaarlijkse traditie, in samenwerking met
het feestcomité Zeebrugge, het grote publiek
kennis maken met de site rond de renovatie
van de Oude Vismijn in Zeebrugge en dit via een
‘Dag van de Visserij’. De hele namiddag lang viel
van alles te beleven langs de boulevard van de
Oude Vismijn.
Op natuurexploratie door
het rode dopheide
reservaat in Beisbroek.

De Stad verstrekt een toelage voor de goede
zorg voor zwaluwnesten. In 2009 kregen 85 aanvragers een toelage uitbetaald voor 319 nesten
van boeren-, huis- en gierzwaluwen (totaal toelagebedrag 3.275 euro).
Bomenrijen, houtkanten, heggen, sloten, veedrinkpoelen enz. zijn sterk bepalend voor het
uitzicht en de aantrekkelijkheid van het landschap. Ook voor de natuur zijn deze ‘kleine landschapselementen’ van bijzondere betekenis. Allerlei dieren en planten vinden er een leefplek,
of gebruiken ze als verbinding om zich van het
ene gebied naar het andere te verplaatsen.
Kleine landschapselementen vergen een zeker
onderhoud en nemen ruimte in die niet meteen van nut is voor de eigenaar. In de praktijk
gaan veel van deze elementen verloren en verdwijnen uit het landschap. De Stad Brugge wil
het niet zover laten komen en werkte daarom
een betoelagingssysteem uit om de aanleg en
het onderhoud van KLE’s te bevorderen. In dit
kader werden in 2009 33 aanvragen behandeld
en werd voor een totaalbedrag van 9540 euro
aan toelages uitgekeerd. Dit was voor de aanleg
van in totaal 228 m haag, aanplanting van 100
bomen en 81 vruchtenbomen en het onderhoud
van 2234 m haag, 187 m hg/houtkant en het
knotten van 600 bomen.
Voor het installeren van groendaken betaalde de
Stad tijdens het kalenderjaar 2009 in het kader
van een subsidieregeling van de Vlaamse overheid 10 toelagen uit, voor een totaalsom van
25.549,89 euro.
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Sportdienst
SPORTEVENEMENTEN
Ronde van Vlaanderen

Ook 2009 was terug een succesjaar voor de Belgische wielrennerij, want Stijn Devolder won
voor de tweede opeenvolgende keer de Ronde
van Vlaanderen. Brugge was voor de 12e keer
startplaats voor dit sportevenement.
Sportnamiddag voor het stadspersoneel
Donderdag 28 mei 2009 sloeg het Brugse Stadspersoneel volop aan het sporten op de tweede
sportnamiddag. In totaal 620 stadsmedewerkers konden zich uitleven in tal van sporten.
Nieuwe sporten waren o.a. boogschieten op liggende wip, judo, taekwondo, total body workout,
moderne dans, aquaﬁtness, mountainbike,
boerengolf en vlottenbouw. Nadien hadden alle
medewerkers de kans om na te praten bij een
aangename receptie en een optreden van Johnny Champ and the Chimps.

Zo gaat het eraan toe op
een workshop shiatsu.

Vlaamse zwemweek
Kroenkelen

Iedere derde zondag van september is traditioneel ‘Kroenkeldag’ in Brugge en dat was in 2009
niet anders. Wandel- en ﬁetsliefhebbers konden
op 20 september Brugge van zijn mooiste en
groenste kant ontdekken. Met een aanbod van 5
ﬁets- en 8 wandeltochten was er voor ieder wat
wils en dit was te merken aan de 5.740 ﬁetsers
en 1.224 wandelaars. De deelnemers konden, in
primeur, de themaﬁetstocht ‘Abdijen en Kastelen’ van Westtoer inrijden.
Autoloze zondag

Op zondag 20 september 2009 maakte de Stad
Brugge voor de tweede keer het stadscentrum
verkeersvrij. Om van deze dag een echt sportfeest te maken organiseerde de Sportdienst tal
van sportactiviteiten op ‘t Zand en de Markt. Abden en Caroline gaven de aftrap voor een sportieve dag met een intensieve workout voor jong
en oud. Op ‘t Zand kon je klimmen op de gekke
ladder, het gladiatorenspel trachten te winnen,
een torenhoge klimmuur overmeesteren, pannavoetbal spelen of de rodeostier trotseren.
Club en Cercle Brugge staken een helpende
hand toe, zodat het opnieuw een spetterend
succes werd.

Van 21 tot 28 november organiseerde de Sportdienst voor de 31e keer de Vlaamse Zwemweek.
In samenwerking met ‘Kristus Koning Leeft’
konden de kleinsten onder ons spelen op een
reuzenslang of zich wagen aan een hindernissenparcours. ’s Avonds konden jongeren dan
nog genieten van een spetterende zwemfuif. Op
zondag was het zwembad uitzonderlijk geopend
voor het publiek en lag de nadruk op rustig
baantjes zwemmen. Woensdag stonden de traditionele schoolzwemkampioenschappen en de
zwemwedstrijd voor het stadspersoneel op het
programma. Tenslotte konden geïnteresseerden op donderdagavond in het zwembad terecht
voor een duikinitiatie.

Gladiatorengevecht, een
van de vele attracties op de
autoloze zondag.

Senioren

De Sportdienst organiseerde op twee verschillende plaatsen in Brugge wekelijks een uurtje
seniorensport: elke dinsdagmiddag in sporthal
Tempelhof en elke donderdagmiddag in sporthal Koude Keuken. Verder organiseerden studenten van Howest in samenwerking met de
Sportdienst een viertal seniorensportnamiddagen. Als hoogtepunt konden de Brugse senioren deelnemen aan de West-Vlaamse seniorensportdag in Pittem met een hele namiddag
sport en spel.

Marktsport

Bloso, de Provincie en de Stad Brugge organiseerden op donderdag 5 november 2009 Marktsport. Meer dan 1000 jongeren namen deel aan
tientallen sportinitiaties op de Markt, de Burg,
het Albertpark, de ijspiste van het Boudewijn
Seapark en in het Olympiazwembad. Het was de
zesde keer dat Marktsport georganiseerd werd.
Jaarverslag 2009
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Sportcursussen

In 2009 ging de Sportdienst een samenwerking
aan met Brugse ﬁtnesscentra, waardoor het
aanbod nog ruimer en meer verspreid werd.
Deelnemers kunnen hun beurtenkaarten voortaan ook via In&Uit aankopen of zelfs met AXIbonnen of sport- en cultuurcheques betalen.
Ondertussen werden al meer dan 1000 kaarten
verkocht.
Sportkampen

Tijdens de paas- en zomervakantie vonden omnisportkampen plaats in verschillende sportcentra in groot Brugge. In 2009 konden Brugse
kinderen tussen zeven en twaalf jaar oud kiezen
uit een aanbod van 22 kampen. Kleuters tussen
vier en zes jaar hadden de keuze uit een totaal
van acht kleuterkampen.
Wisselwerking

De Sportdienst zette in samenspraak met de
Sportraad verschillende sportmanifestaties op
het getouw. De strandanimatie van 15 juli tot
15 augustus lokte vele sportievelingen naar
het Zeebrugse strand. In het kader van 30 jaar
strandanimatie werd een speciale happening
georganiseerd met dansinitiaties, pannavoetbal, tijdrijden en nog vele andere sporten. De
interscholencross, de schoolzwemkampioenschappen en de Ronde van Brugge bleken opnieuw meevallers en ook de strandloop, met
349 deelnemers, was een succes.
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SPORTINFRASTRUCTUUR

In 2009 werden nieuwe kleedkamers in gebruik
genomen op de domeinen ‘de Gulden Kamer’ en
‘de Koude Keuken’.

Aantal gebruikers in de sportaccommodaties

Toelagen voor sporten ontspanningsverenigingen

Zwembad “Jan Guilini”

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

gebruikers

aantal

scholen

21.640

kinderen -14 jaar

Soort toelage

3.685

werkingstoelage sportverenigingen

aantal

bedrag

199

104.920 euro
17.080 euro

volwassenen

39.033

bijzondere toelage sportverenigingen

32

groepen

19.900

toelage uitbouw sportinfrastructuur

1

504 euro

totaal

84.258

toelage sportverenigingen voor mindervalide

56

89.860 euro

werkingstoelage ontspanningsverenigingen

27

2.000 euro

Sporthallen
aantal gebruikers

SPORTCENTRA

sporthal Koude Keuken
(3 polyvalente velden)

aantal uren
gebruik/
jaar

119.463

8.363

sporthal Daverlo
(2 niet-polyvalente velden)

53.494

2.939

sporthal Tempelhof
(2 niet-polyvalente velden)

62.997

4.683

sporthal De Landdijk
(2 niet-polyvalente velden)

35.460

2.279

sporthal Koolkerke
(1 turnzaal)

29.080

1.413

sportzalen Olympiapark
(1 turnzaal en 1 judozaal)

39.636

1.599

sportzaal Himpe
(1 turnzaal, 1 bokszaal,
1 zaal voor krachtsport)

72.450

4.025

8.019

526

sportzaal Gulden Kamer
(1 judozaal)

19.475

779

sportzaal De Polder
(1 polyvalente zaal)

17.689

1.187

457.763

27.793

sportzaal VTI
(1 polyvalente zaal)

totaal

Openluchtinfrastructuur (1)
SPORTCENTRA

Koolkerke
(2 voetbalvelden)

aantal
gebruikers

max.
bezetbezetting
tingsuren (3 wedstr./
per week)

7.825

313

352

4.725
2.475

189
825

176
732

Olympiapark
(4 voetbalvelden)

35.075

1.403

704

Watertoren
(2 voetbalvelden)

14.450

578

352

Robrecht van
Vlaanderenlaan
(1 voetbalveld)

9.750

390

176

Rust Roest
(1 voetbalveld)

5.450

218

176

Gulden Kamer
(8 voetbalvelden)

37.050

1.482

1.408

Daverlopark
(4 voetbalvelden)

14.375

575

352

Tempelhof
(2 voetbalvelden)

12.750

510

352

1.975

79

176

145.900

6.562

4.956

Koude Keuken:
- 1 voetbalveld
- 3 tennisvelden

VTI
(1 voetbalveld)
totaal

bijzondere toelage ontspanningsverenigingen

2

500 euro

toelage jubilea sportverenigingen

5

1.000 euro

nominatieve toelage

1

1.250 euro

nominatieve toelage

1

1.250 euro

Trofeeën en huldigingen

De stedelijke Sportraad kende op 10 maart 2009
in de Gotische Zaal van het stadhuis de volgende trofeeën toe:
• trofee van sportverdienste:
Freddy Demeulenaere
• jeugdtrofee: Mathias Vosté
• sportvrouw van het jaar: Caty Dehaene
• sportman van het jaar: Jens Keukeleire
• sportploeg van het jaar: Brugse Zwemkring
(BZK)
Zeebadendienst

Dagen bewaking
• 27/6 - 6/9/2009, telkens van 10.30 tot 18.30 uur
Personeel
• vaste kern: 3 redders
• 1/7 - 31/8: 20 bijkomende redders (12 juli tot
12 augustus)
Verzorging in de hulppost

Het personeel van de hulppost verzorgde 268
personen.
Tussenkomst Zeebadendienst

• geen verdrinkingen tijdens het seizoen 2009
• totaal aantal tussenkomsten door de strandredders: 7 in juli en 2 in augustus.
Zeegesteldheid

• 15 dagen kalme zee met voorbranding
• 19 dagen woelig of stormachtig.

(1) Deze statistiek bevat enkel de velden die rechtstreeks verhuurd
worden door de Sportdienst.
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Jeugddienst
INLEIDING –
DECRETALE VERPLICHTINGEN
De Vlaamse overheid verleent subsidies aan
gemeentebesturen die een jeugdbeleidsplan
opmaken en uitvoeren. Op 26 juni 2007 keurde
de gemeenteraad het Brugse Jeugdbeleidsplan
goed. Het loopt van 2008 tot 2010.

JEUGDWERKONDERSTEUNING
Financieel overzicht 2009
werkingstoelagen aan jeugdverenigingen (via reglement)
jeugdbewegingen (41)
gewesten van jeugdbewegingen (3)
jongerenbewegingen (9)
politieke jongerenbewegingen (4)
jeugddiensten (6)
gespecialiseerde jeugdgroeperingen (4)
plaatselijke jeugdraad Sint-Kruis
experimenteel jeugdwerk (4)
jeugdateliers (4)
Jeugdgroep voor Amateuristische
Kunstbeoefening (Danstheater Aglaja)
jeugdmuziekateliers (5)
verenigingen die jeugdvakantiekampen
organiseren (48)
jeugdhuizen (2)
verenigingen voor vakantiespeelpleinwerk
(3)
totaal
werkingstoelagen forfaitair of op naam
Jeugdraad
Jeugdclub Oranje
Creﬁ
Speel-o-theek De Piepbal
Groep Intro (gewezen Centrum Voor
Levensvorming)
Jeugd en Muziek
Regionaal Centrum voor
Jongerencultuur: “Het Entrepot”
Jongerenprogrammatie Muziekcentrum
Cactus vzw
Horizon – Afaq
Integraal
M’Bote
totaal

AXI-bonnen
bedrag
104.190,20
1.549,14
11.224,33
1.961,29
5.253,20
4.306,35
0,00
3.600,00
19.250,00
5.150,00
14.500,00
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De Axi-Bonnen zijn een reductiesysteem waarbij voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar
uit minder gegoede gezinnen een pakket bonnen van 50 euro afgehaald kan worden. Met de
bonnen kunnen deze dan deelnemen aan activiteiten van het jeugdwerk. De bonnen zijn ter beschikking op de Jeugddienst en de Sportdienst.
In 2009 werden in totaal 383 AXI-bonnenboekjes
verdeeld aan rechthebbende kinderen en jongeren. Alles samen werd een bedrag van 10.333
euro uitbetaald aan het jeugdwerk.

53.375,00
13.000,00
119.977,06
357.336,57
bedrag
2.110,00
500,00
500,00
3.530,00
1.240,00
1.490,00
113.000,00
3.000,00
1.600,00
2.500,00
10.000,00
139.470,00

De Stad Brugge komt ook tussen in de loonkost van de verantwoordelijken van Jeugdhuis
Comma en Jeugdhuis Thope (53.407,54 euro)
en RCJC Het Entrepot (37.000 euro).
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andere subsidiëringsvormen (via reglement)
bedrag
projectsubsidies door het jeugdwerk opgestart (7)
9.312,24
culturele evenementen door het jeugdwerk
5.640,95
ingericht (15)
subsidie voor de organisatie van jeugdmuziek32.283,06
festivals (12)
subsidie voor de organisatie van een fuif
18.000,00
subsidie in het verbouwen van jeugdlokalen (7)
8.408,18
subsidie tussenkomst in de aankoop van zwaar
6.815,12
materieel (23)
subsidie in het huren van jeugdlokalen (3)
1.500,00
totaal
81.959,55

De actie van het participatiedecreet

In het kader van het participatiedecreet, lanceerde de Jeugddienst een actie om de jeugdwerkinitiatieven extra te stimuleren voor de
jeugd-AXI-bon. Zo werd een extra 3.000 euro
verdeeld onder jeugdwerkinitiatieven die jeugdAXI-bonnen binnenbrachten op de Jeugddienst.
Het budget werd verdeeld onder 30 Brugse verenigingen.
Fuifcheque

De Jeugddienst gaf op 1 februari 2009 het startschot van de Brugse fuifcheque, een cheque die
het fuiven in Brugge stimuleert. In een jaar tijd
werden 36 fuifcheques, voor een totaalbedrag
van 18.000 euro, toegekend aan Brugse organisatoren, die zich in ruil daarvoor aan bepaalde
spelregels hielden.
Uitleendienst

De Jeugddienst beschikt over een eigen uitleendienst waar jeugdverenigingen heel wat materieel (quasi) gratis kunnen ontlenen. In 2009 werd
224 keer een beroep gedaan op deze uitleendienst. Heel wat verenigingen ontlenen tijdens
de zomermaanden kampeermateriaal.

ANIMATIE
De Jeugddienst zorgde ook in 2009 voor heel
wat ontspanning en avontuur in Brugge.
Stonden in 2009 op het programma:
• Buitenspeeldag
Ook in 2009 zette de Jeugddienst de Brugse
jeugd aan om buiten te spelen op de nationale Buitenspeeldag van 1 april 2009. Het Astridpark was de place to be voor een 800-tal
kinderen. De kinderen konden zich uitleven op
diverse activiteiten, waaronder reuzenspelen,
springkastelen, go-cartsparcours, enz.
• Roefelland
Op 18 april 2009 was het tijd om een dagje te
roefelen. Kinderen van 6 tot 12 jaar konden
in RCJC Het Entrepot gratis deelnemen aan
workshops, zoals chocolatier, reporter, snoep
maken en glamour fotoshoot.
In totaal waren er 27 verschillende workshops, goed voor 105 sessies, waar 510 kinderen aan deelnamen.
• Tienerwerking Teenspirit
Tijdens de paas- en de zomervakantie opende
de speelpleinwerking ‘Teenspirit’ zijn deuren
voor tieners tussen 10 en 14 jaar. De tieners
genoten op het Tempelhof in Sint-Pieters van
een te gekke vakantie met verschillende activiteiten. Dagelijks waren gemiddeld 12 tieners van de partij.
• Grabbelpas / Swap
Gedurende de zomervakantie van 2009 zorgde
de Jeugddienst voor een gevarieerd aanbod
van workshops, sport, spelletjes en daguitstappen voor kinderen en jongeren van 3 tot
16 jaar. In 2009 verkocht de Jeugddienst 464
pasjes, waarvan 300 voor Grabbelpas, 80 voor
Grabbelpas-mini en 84 voor SWAP (+ 12 jaar).
• Tapas
Op 10 oktober 2009 vond het kinderfestival
Tapas plaats. Op dit groots evenement kunnen
kleuters en kinderen van 3 tot 12 jaar proeven
van een hele resem activiteiten en van spetterende optredens. De Studio 100-band met
een gastoptreden van Kabouter Klus was een
schot in de roos. Tapas trok ongeveer 1150
bezoekers.

• Dag van de Jeugdbeweging
De dag van de Jeugdbeweging is de dag bij
uitstek waarop de Jeugddienst de leiding van
alle Brugse jeugdverenigingen in de bloemetjes zet. In 2009 zag de Jeugddienst het echter iets groter. De dienst organiseerde samen
met de Provinciale Werkgroep op 23 oktober
2009 een provinciale actie. Alle leiders uit
West-Vlaanderen waren welkom op ’t Zand in
Brugge, waar ze genoten van o.a. DJ Patten,
DJ Kadee en heel wat boterkoeken.

JEUGDWERKINFRASTRUCTUUR
Jeugdwerkinfrastructuur is de prioriteit binnen
het luik jeugdwerkbeleid van het jeugdbeleidsplan
2008-2010. Zo voorziet de Jeugddienst elk jaar
budgetten om nieuwe infrastructuur voor jeugdverenigingen te (ver)bouwen, kopen of huren.
Maar ook voor herstellingen aan bestaande lokalen zijn kredieten voorzien.

Grabbelpas.

• Het bouwen
In 2009 startten zowel de 39de FOS als Scouts
en Gidsen Don Bosco met de bouw van hun
nieuwe jeugdlokaal op stadsgrond. Hiervoor
krijgen ze elk een investeringstoelage van
153.200 euro.

Het lokaal van Scouts en Gidsen Don Bosco
werd feestelijk geopend op 19 september
2009. De opening van het nieuwe lokaal van
de 39de FOS is gepland voor mei 2010.
Verder openden nog 2 andere verenigingen
hun jeugdlokaal in 2009, met name de 209de
FOS en KSA Rooyghem.
• Het verbouwen
In 2009 kozen 7 jeugdverenigingen ervoor om
verbouwingswerken aan hun lokaal uit te voeren voor een totaalbedrag van 8408,18 euro.
• Het huren
In 2009 deden 3 jeugdverenigingen een beroep op de huursubsidie die de Stad voorziet.
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COMMUNICATIE EN INFORMATIE

De Jeugdraad

Jeugdinformatie is een prioriteit in het Jeugdbeleidsplan 2008-2010. De Jeugddienst heeft
als doel om de Brugse jongeren te informeren
over jeugdgerelateerde onderwerpen.

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. Tevens organiseert
de Jeugdraad ook heel wat activiteiten, waaronder de bekende 100-dagenfuif. In 2009 hielp
de Jeugdraad ook mee met de opmaak van het
nieuwe Jeugdbeleidsplan.

Kick-Off
Het infomoment voor de Brugse jeugdverenigingen vond ook in 2009 2 keer plaats. Het is het
moment om de leiding persoonlijk kennis te laten maken met de Jeugddienst en interessante
informatie aan te reiken.
In 2009 vond een editie plaats op zaterdag 21
maart en 3 oktober. Op het programma stonden
ondermeer een inspraaksessie rond het nieuw
jeugdbeleidsplan, een vorming ‘milieuvriendelijke jeugdvereniging’ en een sessie muziek maken met afval.
Publicaties

De Jeugddienst staat ook in voor de opmaak en
verspreiding van heel wat publicaties.
• De Fuifgids: In 2009 startte de Jeugddienst,
in samenwerking met diverse jeugdverenigingen, met de opmaak van een fuifgids op maat
van Brugge.
• De Vrijetijdsgids: In het voorjaar van 2009
werd de Vrijetijdsgids verspreid. Een handige brochure die kinderen, jongeren en zelfs
volwassenen wegwijs maakt in het vrijetijdslandschap van Brugge. De publicatie ging zo
snel de deur uit, dat in de zomer van 2009 een
herdruk volgde.
• Website: De stedelijke Jeugddienst beschikt
over een eigen website die alle informatie
bundelt. Vanaf 2009 is de Jeugddienst ook actief op Facebook. Zo worden de laatste nieuwtjes nog sneller verspreid.
• Digitale nieuwsbrief: Maandelijks verspreidt
de Jeugddienst een digitale nieuwsbrief. Zo
willen ze het Brugse jeugdwerk en de Brugse
jongeren informeren over allerhande jongerenthema’s.
• Exit-12/Bruggespraak: In elke editie van
Exit-12 en Bruggespraak heeft de Jeugddienst een eigen rubriek.
• Daarnaast drukt de Jeugddienst ook de brochures van Roefelland, Grabbelpas, Swap,
Teenspirit en de Jeugd-AXI-bonnen.
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JEUGDRUIMTE
Ook op het gebied van jeugdruimte zat de
Jeugddienst niet stil in 2009.
Er werden inspraakacties ingericht, om ruimte
op maat van de Brugse jeugd te voorzien. De
dienst slaagde erin om zowel kinderen, jongeren als volwassenen actief te betrekken bij hun
eigen leef- en speelwereld. Zo stond in 2009 onder andere de Tulpenstraat op de planning.
• Speelstraten
Brugge telde in 2009 8 permanente speelstraten, waarvan 1 nieuwe speelstraat in de
De Paul Devauxstraat. De speelstraten boden
per week gemiddeld aan 27 kinderen nieuwe
speelkansen.
• “Speelstraat voor 1 dag”
In 2009 ontving de Jeugddienst 46 aanvragen
om een speelstraat voor 1 dag te organiseren.
42 Straten toverden tijdens de vakantieperiode hun straat om tot een heus speelparadijs.
• Inspraak bij speelruimte
In 2009 vonden er 6 inspraakmomenten
plaats op Brugse speelterreinen en werden 3
(ver)nieuwde speelpleinen geopend, waaronder het Graaf Visartpark en het Bilkske.
Verder stonden de peters en meters opnieuw
borg voor het creëren van een positieve sfeer
op de speelpleintjes. De gemotiveerde vrijwilligers waren op vijf Brugse speelpleinen
actief. Nieuw in 2009 was het speelplein ‘De
Gentele’.

• Best Of The West
Brugge telt heel wat jonge, talentvolle skaters en de Jeugddienst wil ook voor hen een
aangepaste vrijetijdsbesteding voorzien. Zo
organiseerde de Jeugddienst in 2009, in samenwerking met 3 andere gemeenten, de
skatecontest Best Of The West.
Van 1 tot 5 april kregen de skaters de kans
om hun tricks te tonen op het tijdelijke indoor-skateparcours dat werd aangelegd in de
Beurshalle.
• Autoloze zondag
Op 20 september 2009 kregen de Brugse skaters de kans om de binnenstad te veroveren.
De Jeugddienst zette samen met Rampaffairz (Zumiez) ’t Zand op zijn kop. Een enorme
halfpipe van 9 m breedte liet de skaters hun
beste ‘moves’ boven halen. Tevens konden ze
de professionals van Vans Demoteam aan het
werk zien.
• Fuiven
Ook aan de zoektocht naar meer fuifruimte
werd verder gewerkt. In de voorbije jaren
werkte de Jeugddienst actief mee aan de
uitbouw van een ‘positief uitgaansklimaat’
in Brugge. In 2007 resulteerde dit in het plan
‘ruimte voor jongeren’ van de dienst Stedenbeleid. Momenteel wordt dit plan stapsgewijs
uitgevoerd.
Al uitgevoerd in 2009:
- subsidiëren van de vernieuwde fuifzaal en
de opening van het Entrenous
- nemen van de intentie om een fuifzaal te
bouwen in De Korf.

Het Entrepot vzw
Het Entrepot legde in 2009 een boeiend parcours af. Vele jonge creatievelingen vonden
de weg naar de Brugse Zeehaven om er in de
ruimtes van Het Entrepot te creëren, experimenteren, presenteren, maar uiteraard ook om
er te feesten.

INFRASTRUCTUUR
Heel wat van de faciliteiten waarop het jonge
volkje een beroep kon doen, kregen in 2009 een
ware facelift. Zo werden onder meer een gloednieuwe tweede danszaal en een professioneel
uitgeruste theaterruimte voor kleine try-outs
ingericht.
Op het gebied van infrastructuur was 2009 vooral een ontwikkelingsjaar wat het verbouwen van
de huidige inkomhal betreft. De vele denkpistes betreffende deze toch wel ingrijpende verbouwingen leidden eind 2009 tot een deﬁnitief
ontwerp. Vanaf maart 2010 zullen de creatieve
ideeën van het architectenduo Claeys-Gantois
gerealiseerd worden. De vele Entrepotbezoekers kunnen dan nog vóór de zomervakantie
genieten van een totaal vernieuwde inkomhal.
Belangrijk bij deze verbouwingen is dat de verschillende functies van het Entrepotgebouw een
stuk duidelijker zullen zijn voor de bezoekers.
Van bij het binnenkomen zal de bezoeker ofwel
naar de grote concert/fuifzaal geleid worden,
waar bovendien een permanente vestiaireruimte wordt voorzien, ofwel naar de cultuurfabriek
op de eerste verdieping, waar zich alle repetitieruimtes bevinden. Voor een open huis als Het
Entrepot is ‘ontmoeting’ een zeer belangrijk
aspect voor de werking. Daarom wordt in deze
vernieuwde inkomhal een ﬁjne plek gecreëerd
waar jongeren ongestoord kunnen zitten, ideeen kunnen laten rijpen en delen met elkaar,
kunnen surfen op net,…
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Het Entrepot trad in 2009 ook naar buiten met
enkele eigen producties. Michiel Vandevelde creeerde D’Afrique, een installatie(performance),
en was hiermee reeds te gast op BRXLBRAVO
in Brussel en het Kunstenfestival Can’Art in
Kortrijk. Diezelfde Michiel Vandevelde ontwikkelde ook Musicpiece en Marieke Dermul en
haar compagnons startten met hun eigen project Zwe(r)ven/er, dat in première gaat op het
Theaterfestival NAFT in april 2010.

COMMUNICATIE
Ook op het vlak van communicatie zette Het Entrepot in 2009 sterk in. De steeds veranderende
online wereld zorgt ervoor dat jongeren meer en
meer aan hun computer aan cultuur participeren, delen en creëren.
Het Entrepot wil dan ook door middel van een
sterk uitgebouwde virtuele communicatie alles
wat beweegt binnen de provincie op jongerencultureel vlak in kaart brengen alsook de eigen
werking via deze kanalen naar de doelgroep en
sector communiceren. De ontwikkeling van een
nieuwe Entrepotwebsite drong zich op. Door integratie van een zeer interactieve blog op deze
nieuwe site wil Het Entrepot ook hun virtueel netwerk verder uitbouwen en zo nog meer
uitgroeien tot een kruispunt voor iedereen die
betrokken is met het jongculturele leven. Bovendien zal deze nieuwe website de uitlaat worden om de hele provincie (en daarbuiten) op de
hoogte te houden van de eigen werking. In 2009
werd de nieuwe site volledig ontwikkeld én werd
de ploeg versterkt met een internetreporter die
letterlijk de provincie zal intrekken om de site
van de nodige interessante voeding te voorzien.
Begin 2010 wordt de lancering van dit nieuwe
webgegeven voorzien.

WERKING
Ook de inhoudelijke werking van het jongerencultuurcentrum kende een exponentiële groei
met nieuwe projecten en experimenten. Hierbij
verdient zeker de eerste editie van Vama Veche
vermelding. Dit 8-daagse zomerfestival in het
Brugse Astridpark was een schot in de roos en
bood een gesmaakt podium aan een pak jong
creatief talent uit de regio. Een ander initiatief
dat qua podiumkansen voor jong West-Vlaams
talent kon tellen, was het pop- en rockconcours
Westtalent 2009. Uit een record aantal inschrijvingen van 125 maakte een professionele jury
een selectie en stelde ze een boeiend parcours
samen van 8 voorrondes en 2 halve ﬁnales. De
band ‘Lovely Gazbaby’ ging uiteindelijk met de
pluimen lopen.
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VILLA BOTA: JONGERENONTMOETINGSRUIMTE EN STRAKS OOK RADIOZENDER
Op 1 oktober 2009 opende Villa Bota Meetn’
haar deuren in het Astridpark. Vanaf de eerste
week was het duidelijk dat er behoefte was aan
een laagdrempelige ontmoetingsruimte waar
jongeren niets hoeven te consumeren, waar ze
gewoon konden ‘zijn’. Regelmatig is het over de
koppen lopen met een volle ontmoetingsruimte
van meer dan 75 jongeren uit verschillende omliggende middelbare scholen. Dankzij de preventief aandacht rond alcohol, drugs en overlast
werd Villa Bota nog niet met deze problematieken geconfronteerd, wat kenmerkend is voor de
gemoedelijke sfeer die in de ontmoetingsruimte
nagestreefd wordt. Deze sfeer wordt ondermeer
gecreëerd door een aanbod van spelen en activiteiten op maat van de bezoekers. Tijdens de
examenperiodes lopen de bezoekersaantallen
een stuk terug. Villa Bota heeft ondertussen een
trouw publiek opgebouwd en het mooie weer is
geen concurrentie meer voor geslaagde middagen op het sfeervolle Villa Bota terras.
Een paar maanden eerder, in april 2009, werd
een radiowerking opgestart, opgehangen rond
de zomerfestivals in het Brugse. Op deze manier
werd naambekendheid gecreëerd, werd op zoek
gegaan naar potentiële programmamakers en
werd een eerste gemotiveerde groep van vrijwilligers uitgebouwd. Toen de verbouwingen in
oktober 2009 voor de studio klaar waren, werd
onmiddellijk gestart met het geven van workshops rond alle aspecten van het radio maken:
presenteren, techniek, producen, reportages,
monteren, … Nagenoeg alle workshops waren
steeds volzet en er werd een extra aanbod georganiseerd, zodat alles erop wijst dat er eind
april 2010 zal kunnen gestart worden met het in
de ether gaan van een eigen radiozender.

HOOFDSTUK 8

Leefmilieu

Leefmilieu
Algemene taken

De dienst Leefmilieu staat in voor de administratieve behandeling van milieuvergunningsaanvragen en heeft een adviserende rol in dossiers die te maken hebben met milieu, veiligheid
en gezondheid.

nog 7,3 % gezinnen in gebreke. Hun gegevens
werden overgemaakt aan de gezondheidsinspecteur.
Op vraag van de gouverneur van de Provincie
West-Vlaanderen werd in 2008 een lijst van
inrichtingen samengesteld die mogelijk een
verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake brand en ontplofﬁng moeten hebben. Hiervan werden 1.200 inrichtingen aangeschreven (800 reeds aangeschreven in 2008). Uit
de antwoorden bleek dat 162 inrichtingen niet
onder de gestelde voorwaarden vielen, van 308
inrichtingen werden de attesten geregistreerd.

Er werd 1 dossier opgestart in verband met een
onhygiënische toestand van een woning. In totaal werden er 9 plaatsbezoeken uitgevoerd.
In het kader van het bodemdecreet kan de burgemeester maatregelen opleggen ter behandeling van de bodemverontreiniging op particulier
domein. In 2009 stelde het stadslabo twee schadegevallen vast. In de loop van hetzelfde jaar
werden deze terreinen volledig gesaneerd door
de particulier.

Milieubeleid in de stad

De samenwerkingsovereenkomst met het
Vlaamse Gewest (2008-2013) werd ook in 2009
ondertekend. Voor 2009 werd ingeschreven in
het basis- en onderscheidingsniveau. Tevens
werden volgende projecten ter subsidiëring ingediend: inschakelen van Minawerkers voor de
natuur- en waterwerken, aanleg van groendaken bij particulieren en bedrijven, hemelwaterputten voor bestaande particuliere woningen,
2 natuurinrichtingsprojecten, aankoop van een
EDO mobiel ter ondersteuning van educatieveen sensibiliseringscampagnes, aankoop van
een aardgasvoertuig voor de dienst Leefmilieu,
organisatie van de autoloze zondag september

Opvolging – toezicht

Volgende controles gebeurden in het kader van
VLAREM : vervallen vergunning (136), onderhoud
en werking stookinstallatie (21), waterkwaliteit
zwembaden (129), controle milieuvergunning
(29), vetafscheider horeca (18), periodieke controle bioscopen en schouwspelzalen in functie
van veiligheid (februari en september).
De dienst Leefmilieu controleerde bij 1.271
kinderen of het attest van de verplichte polioinentingen binnen de gestelde periode werd ingediend. Na een schriftelijke aanmaning bleven

vlarem vergunningen

advies aan andere
instanties of stadsdiensten

beslissing door
college

beroepen

29 adviezen klasse 1

37 vergunningen

2 beroepen klasse 1

4 adviezen klasse 2

169 aktenames

1 beroep klasse 1

2 informatievergaderingen

bouwvergunningen

bodemsaneringsprojecten
overdracht bij verkoop gebouwen/gronden
erkenning dierenkwekerij
opslag springstoffen

452 adviezen verstrekt
75 brieven werden naar bouwaanvragers verstuurd in kader van
meldings- of milieuvergunningsplicht
6 adviezen
2.167 adviezen
2 adviezen
geen

vrijstelling hefﬁng
lozen afvalwater
ioniserende straling
gasvervoervergunning

4 attesten
geen
3 advies

kansspelen

13 attesten

afwijking geluidsnormen
openbare manifestaties
hygiëne attesten
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22 afwijkingen
459 adviezen
57 attesten

2009, aankoop van een geluidsmeter, aanleg
van een groendak in Tudor.
Op vrijdag 30 oktober werd voor de eerste keer
een BedrijfsAmbassadeur verkozen. Hierbij
werden samenwerkingsverbanden tussen een
stadsdienst en een lokaal bedrijf in de kijker gezet. De dienst Leefmilieu diende samen met het
bedrijf Genencor/Axima zijn kandidatuur in. Dat
gebeurde naar aanleiding van de samenwerking
inzake de uitwerking van een haalbaar initiatief
voor het lozen van bedrijfsafvalwater. Essentieel
hierbij was dat het saneringsproject “Boudewijnkanaal erkend viswater” niet in het gedrang
mocht komen. Genencor/Axima ontving hiervoor een eervolle vermelding.

Klachten

In 2009 waren er 324 klachten. Dat zijn er 18 %
minder dan t.o.v. 2008.

lucht
geluid
water
bodem
licht
fauna
varia

2008

Lucht
Geluid
Water
Bodem

126
187
39
32

2009
108
149
34
17

De meeste klachten handelden over luchtverontreiniging en geluidsoverlast. In het eerste
domein waren de KMO/industrie (29%) en buren
(23%) de belangrijkste veroorzakers. Het verbranden van behandeld hout, nat hout of afval
zijn de meest voorkomende oorzaken bij burenhinder. Voor de industrie zijn de klachten voornamelijk te wijten aan geurhinder afkomstig van
een asfaltverwerkend bedrijf en de composteringsinstallatie.
Inzake geluidshinder zijn de belangrijkste bronnen de horeca 34%, KMO en industrie 15%
en burenlawaai 30%. Het voorwerp van overlast was meestal geluidshinder afkomstig van
elektronisch versterkte muziek. Het stadslabo
voerde dan ook 213 geluidsmetingen uit en dit
hoofdzakelijk in horecazaken. Er werden 20 processen-verbaal opgesteld, waaronder 16 met
betrekking tot café‘s.
Verder ontving de dienst 34 klachten over waterverontreiniging. Het ging meestal om de
vervuiling van oppervlaktewateren met afval of
om geloosd afvalwater. Klachten over bodemverontreiniging gingen hoofdzakelijk over het
morsen of lekken van olie en benzine (35%).
Naast deze speciﬁeke milieuklachten kwamen
nog 132 meldingen binnen over dierenplagen,
zoals ratten (76), zwerfkatten (40), muizen (13)
en insecten (3).
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INTERNE MILIEUZORG

Snipperpad
met vlechtboord

MILIEUEDUCATIE

‘Juni compostmaand’ had in 2009 als thema
“kringloop tuinieren”. De compostmeesters
kregen een opleiding rond het vlechten van een
afrastering met snoeihout. Ze gingen op bezoek
in diverse scholen en dienstencentra, gaven
raad aan bezoekers op tuinbeurzen en markten. Er werd een infoavond georganiseerd voor
burgers, waar iedereen met zijn of haar vragen
terecht kon.
Het stadspersoneel, de stadswachten, 440
volwassenen en 3.126 kinderen uit 19 Brugse
scholen staken in maart 2009 opnieuw de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun
buurt op te ruimen. Er vonden sensibilisatieacties plaats die werden ondersteund door de
educatieve dienst: milieuquiz, milieuﬁlmavond,
knutselnamiddag….
Op zaterdag 28 maart 2009 organiseerde de
Stad in het kader van “de nacht van de duisternis” een “Earth Hour” een wandeling rond
lichthinder en lichtgebruik doorheen de eeuwen
heen in de binnenstad. In het Brugse Vrije stond
de infostand ‘Lichthinder’.
Scholen zijn een belangrijke sensibiliseringsdoelgroep. 8 scholen ontvingen een nieuw MOS
logo.
Op de autoloze zondag in september bemande
de dienst Leefmilieu een infostand rond geluidshinder en ﬁjn stof. De medewerkers deelden peukenbuidels uit.
De milieuraad organiseerde voor de 2de maal
een open milieuraad, ditmaal rond het thema
energiebesparing.
De Stad Brugge daagde, in samenwerking met
het OCMW, haar inwoners uit om via het project
klimaatwijken van Bond Beter Leefmilieu, gedurende de periode november 2009 - april 2010,
8% energie te besparen. 100 gezinnen schreven
zich in. Tevens werden er 254 huishoudelijke
energiescans uitgevoerd bij gezinnen.
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Er werden 150 waterkaraffen van TMVW uitgedeeld aan de stadsdiensten om het drinken van
kraantjeswater te bevorderen en afval te vermijden.
Eind 2009 waren 41 stadsgebouwen voorzien
van een energieprestatiecertiﬁcaat. Naar aanleiding van het uithangen van de certiﬁcaten
werd een infomoment georganiseerd voor alle
gebouwverantwoordelijken. Ze kregen de taak
om het personeel in te lichten en te sensibiliseren in het kader van rationeel energiegebruik.
De resultaten van de energieprestatiecertiﬁcaten werden in kaart gebracht. Op basis van deze
graﬁsche voorstelling werd een prioriteitenlijst
van gebouwen opgemaakt voor energiebesparende maatregelen uit te voeren in de loop van
2010. In 2010 wordt de actie ook uitgebreid naar
gebouwen met een bruikbare oppervlakte die
kleiner is dan 1000 m².

STADSLABO

Het stadslabo voert analyses en metingen uit
voor water, geluid en lucht. Het is daarvoor ofﬁcieel erkend. Er werden 8196 analyses uitgevoerd in kader van water- of luchtkwaliteit.
Belangrijke projecten in 2009:
• Afronden rapport betreffende de waterkwaliteit van de polderwaterlopen en kanalen evaluatieperiode 2004-2008. De eindconclusies
zullen worden vertaald naar beleidsmogelijkheden in de loop van 2010.
• Meetcampagne ‘Fijn stof’. Er werd gemeten vanaf september 2008 tot eind oktober
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STADSREINIGING
Stedelijk containerpark Sint Michiels

In 2009 werd gestart met de aanleg van een
nieuw containerpark in Sint-Michiels.
Het nieuwe park is nodig, omdat het huidige
park qua grootte en infrastructuur te klein is
in functie van het aantal bezoekers. Het nieuwe
park, gelegen recht tegenover het huidige, zal
beschikken over een bufferzone voor wachtende voertuigen. Het zal 1 extra ingang hebben en een weegbrug, 60% groter zijn en een
containerput bevatten, zodat laden en lossen in
de hoge containers (groenafval, schroot, PMD
en papier/karton) sneller en meer ergonomisch
kan gebeuren. Er wordt een aparte ruimte voorzien in het portiershuisje waar milieu-educatieve projecten kunnen plaatsvinden.

Openbare netheid - herschikking onderhoud
randgemeenten

Sinds 2009 worden aparte ploegen ingeschakeld
voor het onderhoud van de randgemeenten.
Waar voorheen het onderhoud gebeurde met
wisselend personeel, zijn de randgemeenten nu
opgedeeld in 4 sectoren. Elke sector wordt onderhouden door een ploeg van 2 personeelsleden met eigen voertuig. Ze staan in voor de lediging van de afvalmanden en het verwijderen van
zwerfvuil. Voor grotere werken zoals het verwijderen van grote sluikstorten of het machinaal
veegwerk doen zij een beroep op aanvullende
ploegen van de stadsreiniging. In 2009 werd gestart met de voorbereiding van de aankoop van 3
nieuwe veegmachines én een herschikking van
de veegrondes in de binnenstad.

ton

•

2009 in het kader van het onderzoeksproject
‘effect van verkeer op de luchtkwaliteit van
de omgeving’ en in functie van milieuklachten. Rapporten werden overgemaakt aan het
VITO voor verdere analyse om de input van de
genomen beleidsmaatregelen, op vlak van
mobiliteit en beperking verontreiniging door
verkeer, te evalueren.
Na de goedkeuring van de zoneringsplannen in 2008 bleek dat een 650-tal bestaande
woningen en 271 andere gebouwen tegen
uiterlijk 2015 hun afvalwater zelf dienen te
zuiveren met behulp van een IBA (Individuele
Behandeling van Afvalwater). In 2009 werd
een inventarisatie opgestart. Uit de eerste
gegevens bleek dat voor het gebied Koolkerke
16,1% en voor het gebied Dudzele 11,2% van
de woningen al over een IBA beschikten. De
inventarisatie wordt in 2010 verdergezet.
Opvolgen van de stofuitval in de omgeving van
Carcoke naar aanleiding van de sanering en
rond probleembedrijven zoals Top-Mix en Tomar (66 metingen). Bij de ﬁrma Topmix werd
een duidelijke verbetering vastgesteld. De
ﬂuoride-immissie van Pemco werd verder opgevolgd (185 metingen).
In het kader van sanering gebeurde er, in samenwerking met OVAM, een inventarisatie
van woonzones met bodemverontreiniging
(oude stortplaatsen).
Opmaak van geluidskaarten grondgebied
Brugge in samenwerking met het Vlaamse
Gewest.
Sanering reien: er werden aanmaningen verstuurd naar eigenaars van de woningen die
nog lozen in de reien. Als gevolg werden 7
woningen gesaneerd, tevens werd het gebied
‘Sasplein’ gesaneerd. Er blijven nog 8 lozingspunten over.

Stadsecoloog Paul Van Acker
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Totaal ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk
afval gestegen!

Tegen de trend in steeg de totaal ingezamelde
hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen van
56.036 ton in 2008 tot 57.783 ton 2009. Deze
stijging is deels te wijten aan een nieuwe
berekeningswijze. De ingezamelde 638 ton via
textielcontainers op de openbare weg wordt
vanaf 2009 mee in rekening gebracht.
Verder worden bij zo goed als alle ingezamelde afvalstoffen stijgingen waargenomen.
De grootste stijgingen gebeuren bij het grofvuil
(+ 213 ton) en groenafval (+266 ton) en in mindere mate bij glas, schroot, bouwafval, graszoden, herbruikbare goederen en recyclagehout.
Na de invoering van het diftarsysteem daalde
het bezoekersaantal op de containerparken,
met uitzondering van in 2008 toen de kaap van
150.000 bezoekers opnieuw werd bereikt. Het
aantal zakte in 2009 echter terug tot 140.853
bezoekers. Dit is evenwel nog steeds 14% meer
dan in 2007.
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Politie, Mobiliteit, Preventie,
Vergunningen, Brandweer

Lokale Politie
CRIMINALITEITSCIJFERS
De cijfers van de criminaliteit in Brugge vielen
in 2009 gunstig uit. Minder goed nieuws was er
wat winkeldiefstallen betreft. Hier is een stijgende tendens waarneembaar, die zou kunnen
toegeschreven worden aan de ﬁnanciële en economische crisis.
Ook de gauwdiefstallen namen weer toe, zowel
aan de kust als in de binnenstad. Over het hele
land zijn georganiseerde bendes, meestal van
Oost-Europese afkomst, in steeds wisselende
omgevingen werkzaam. Bijkomende maatregelen, zoals extra interceptiepatrouilles van de
recherche, hadden soms succes met de aanhouding van gauwdieven, maar konden het tij
nog niet doen keren. Positief is dan weer dat
er duidelijk meer aanhoudingen en arrestaties
werden verricht.

BRUGGE VOETBALSTAD
Koning voetbal blijft in Brugge een ﬂinke hap
uit de politiecapaciteit en het politiebudget nemen. De pers slaakte kreten van vreugde over
de geboekte resultaten. Dankzij de voetbalwet,
die weliswaar al 10 jaar oud is, maar toch degelijk blijkt, zijn de voetbaltempels weer vredevolle plaatsen, wat vooral af te lezen valt uit de
opmerkelijk grotere aanwezigheid van vrouwen
en kinderen in de stadions.
Wat velen echter niet zien of onderschatten is
dat het spel veelal een veldslag is geworden en
dat het geweld of het voetbalhooliganisme is
geëxporteerd naar de omliggende buurt, naar
de toegangswegen, naar de rustplaatsen tijdens
de verplaatsing naar het stadion en zelfs ver van
het stadion naar de binnensteden.
Meer dan vroeger moet de politie optreden tegen risicosupporters in de Gistelse Steenweg.
Vaak gaat het om supporters die niet naar de
wedstrijd gaan, maar die erop uit zijn amok te
maken en een kat en muis spel te spelen met
de ordediensten. Dezelfde tendens doet zich
voor in andere voetbalsteden. Uiteindelijk zal dit
ertoe leiden dat er alweer een verstrenging van
de voetbalwet zal geagendeerd worden voor het
baldadig gedrag buiten de stadions.

sen en moet nog te veel, te snel en te frequent
een beroep doen op de lokale politie. Ze slaagt
er evenmin in om in de gevangenissen een systeem van minimale dienstverlening in te voeren of op te leggen om in geval van stakingen
niet voluit te moeten rekenen op de politie, die
het terrein in de gevangenissen minder goed
kent. Het vergt dan ook telkenmale een extra inspanning voor de politie om te kunnen voorzien
in een personeelsbezetting, meestal voor meerdere dagen in de gevangenis van Brugge, die
toch behoort tot een van de grootste van België.

WEEKENDPROBLEMATIEK
Weekendoverlast, met al zijn deelfacetten, is
een belangrijke prioriteit uit het lokaal veiligheidsplan. Met wisselend succes brengt de
overheid hier en daar een slag toe, zoals het
doen uitspreken van strenge veroordelingen in
het raam van het Raven-project en de bestuurlijke sluiting van een herberg waar nogal openlijk cocaïne werd gedeald.
Niettemin blijven elk weekend vechtersbazen in
de picture komen en is het drankgebruik problematisch te noemen, zeker in de vroege morgenuurtjes. De beheersing van het probleem vergt
een aanpak op meerdere fronten. Enkele zaken
kunnen beter en sneller ontwikkeld worden, zoals de camerabewaking en de GAS-wetgeving.
De samenwerking met de multidisciplinaire cel
werd nieuw leven ingeblazen. Een goeie samenwerking tussen de politie, de betrokken partners van justitie, de bijzondere inspectiediensten, zoals douane, volksgezondheid, BTW en
belastingsinspectie, enz. kan wonderen doen.

GEVANGENIS
Ook het Penitentiair Complex Brugge in de
Zandstraat vormt een bijkomende belasting
voor de zwaar bevraagde politiecapaciteit. Justitie slaagt er vooralsnog niet in om de problemen in de gevangenissen afdoende te beheer-
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Het aantal woninginbraken kent in de politiezone al enkele jaren een positieve evolutie. Via
een alarmbel kan er snel gereageerd worden
als de inbraken verhogen. In 2009 werd dit
systeem bijgeschaafd en is verder ingeslagen
op de weg van een goede schriftelijke weergave
van de omgevingsinformatie in het PV, zodat het
onderzoek beter onderbouwd wordt.
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HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN

BEHEER VAN DE TEKORTEN…

In 2009 werd het nieuw Zonaal Veiligheidsplan
van kracht voor de periode van 2009 tot 2012. In
diverse werkgroepen werden actieplannen herschreven of aangepast en ten uitvoer gebracht.
Voor de werkgroepen eigendomsdelicten - ﬁetsdiefstal en gauwdiefstal berust de coördinatie in
de handen van de preventieambtenaar die ook
coördinator integrale veiligheid is. Deze manier
van werken zorgt voor een geïntegreerde samenwerking tussen stadsdiensten, politiediensten en andere initiatieven, zoals het ﬁetspunt
en de NMBS. Iedere instantie draagt daarbij
vanuit zijn/haar mogelijkheden en invalshoek
bij tot de aanpak van het probleem.
Om het - ook nationaal - toenemend fenomeen van gauwdiefstallen te stuiten, is er gezocht naar een krachtdadiger aanpak van jonge
gauwdieven, waarbij de lokale politie in samenwerking met de spoorwegpolitie, potentiële dadergroepen preventief tracht tegen te houden in
hun plannen. Het aantal gauwdiefstallen in onze
politiezone was desondanks nog hoog.
Verkeersveiligheid blijft een prioriteit. Het hoge
aantal snelheidscontroles bleef behouden: 925
uren met bemande camera en 35.497 met onbemande camera.
Begin 2009 is de uitdaging aangegaan om ook
de alcoholcontroles op te voeren. Bijkomende
toezichten door o.a. de motorijders op dronken bestuurders deden het aantal afgenomen
ademtesten verhogen tot 4990, wat 45 % méér
is dan in 2008.
Om een aangenaam klimaat in het uitgangsleven te garanderen wordt gezocht naar een mix
van maatregelen met ondermeer extra politioneel toezicht, overleg met de horecauitbaters en
met organisatoren van evenementen, camerabewaking, strenge aanpak van geweldplegers,
het voorzien van de nodige infrastructuur… De
politie zet wekelijks overlastpatrouilles en spotters in.

De politiezone krijgt te kampen met tekorten
in de personeelsbezetting. De invulling van de
vacatures binnen het korps verloopt moeizaam,
mede als gevolg van de huidige economische en
ﬁnanciële crisis. Deze tekorten hebben tot gevolg dat alles in het werk moet worden gesteld
om invulling te kunnen geven aan de hoofdtaak
van de politiezone, meer bepaald de belangrijke
prioriteiten die werden vastgelegd in het Zonaal
Veiligheidsplan. Dit heeft uiteraard zijn invloed
op de nevenactiviteiten waar de politie bij betrokken is en waar een vrij drastische beperking
aan personeelsinzet noodzakelijk wordt.
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Verkeersdienst
SNELHEIDSCONTROLES WAREN EN
BLIJVEN NOG STEEDS EEN PRIORITEIT
Zoals in het verleden al meermaals gemeld zet
de politie de snelheidscontroles over het hele
grondgebied verder. Door de aankoop van een
bijkomende snelheidsradar op statief is het nu
ook mogelijk om snelheidscontroles te houden
op plaatsen waar het niet steeds mogelijk is het
controlevoertuig op te stellen.
Elk politiedistrict heeft een indicatief snelheidsbord om de bestuurders preventief te wijzen op
hun snelheid. De politiedistricten beschikken
ook over een curvometer om de snelheid van de
(opgefokte) bromﬁetsen te controleren.
Ondanks alle preventieve campagnes stelt de
Verkeersdienst vast dat toch nog heel wat autobestuurders hardleers zijn en snelheidsovertredingen begaan. Doorgedreven snelheidscontroles zijn daardoor noodzakelijk. Ze geven een
duidelijk signaal dat de pakkans groot is en men
hoe dan ook zijn rijgedrag dient aan te passen.
Het aantal kruispunten met onbemande
camera’s bleef gehandhaafd op 14. De camera’s
waren ruim 35.500 uur in werking en registeerden bijna 12 miljoen voertuigen. Deze controles
resulteerden in een kleine 8.000 overtredingen.
Hierbij dient wel een kleine kanttekening gemaakt. De kans dat 1 voertuig op zijn traject bv.
3 locaties met camera’s passeert, is zeer goed
mogelijk en het zal dan uiteraard ook 3 maal geregistreerd worden.
Veel belangrijker dan de hoeveelheid gecontroleerde of geverbaliseerde voertuigen, is de duidelijke vaststelling dat op de kruispunten met
roodlichtcamera’s het aantal verkeersongevallen daalt, wat uiteindelijk de bedoeling is.

opgeleid, zodat er nu ruim 2450 personen gemachtigde opzichters zijn. Deze personen kunnen in de omgeving van de school, of bij uitstappen georganiseerd door de school, nuttig werk
leveren ter bevordering van de veiligheid.
Ook de schoolvervoerplannen die in 2003 werden opgestart en uitvoerig werden besproken in
het jaarverslag van 2003 werden in 2009 verdergezet aan hetzelfde tempo, te weten 5 scholen
per schooljaar.

Uitreiking van diploma’s
aan gemachtigde opzichters.

DE VERKEERSKLAS
VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Nagenoeg alle schoolingangen liggen ofwel
binnen een zone-30 “schoolomgeving” of binnen een klassieke zone-30. Daarbij werden heel
wat schoolingangen duidelijk gevisualiseerd,
wat de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komt. Ook de opleiding van de gemachtigde
opzichters werd verdergezet. Daarbij wordt niet
alleen een beroep gedaan op leraars, die wel het
hoofdaandeel uitmaken, maar ook op ouders,
preventiemedewerkers en verantwoordelijken
voor kinderopvang. Logisch als je bedenkt dat
de taken van een gemachtigd opzichter zich niet
enkel en alleen beperken tot het begeleiden van
leerlingen ter hoogte van de schoolpoort. Het
afgelopen jaar werden weer heel wat personen

Bij dit project dat in 2005 werd opgestart, worden
12- tot 15 jarigen die een verkeersovertreding
begingen, uitgenodigd om een “verkeersklas“
te volgen. In deze verkeersklas worden niet alleen de elementaire basisregels van de wegcode
bijgebracht, maar is er ook een luikje “verkeerspreventie“. In 2009 volgden ruim 330 minderjarigen de verkeersklas. Dat het volgen van een verkeersklas wat bijbracht voor deze minderjarigen
viel duidelijk af te leiden uit de evaluatieverslagen die door hen werden ingevuld.
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VERKEER IS EN BLIJFT
EEN LEVENDE MATERIE

De smalle Scheepsdalebrug
moet plaatsmaken voor
een bredere nieuwe brug

90

Zoals al meermaals vermeld in vorige jaarverslagen is en blijft verkeer een materie die dagelijkse bijsturing vereist. Er zijn dan ook steeds
nieuwe maatregelen noodzakelijk om het verkeer niet alleen vlot maar ook veiliger te laten
verlopen. De Verkeersdienst legde in dit verband
heel wat bundels voor advies voor aan de stedelijke Werkgroep Verkeer. De dienst Verkeersbelemmeringen leverde een niet onaanzienlijk
aantal vergunningen af voor de inname van de
openbare weg of voor wegomleggingen naar
aanleiding van wegeniswerken. Voor de bundels
die een wijziging van een bestaande verkeers- of
parkeerregeling tot gevolg hebben, werd de administratieve goedkeuringsprocedure verkort.
Voortaan dient er alleen nog een kennisgeving
aan de hogere overheid te gebeuren, zodat de
maatregel vlugger kan worden ingevoerd.
Het nieuwe mobiliteitsplan, dat op 15 oktober
2004 werd ingevoerd, werd ondertussen geevalueerd. De resultaten van deze evaluatie, en
de concrete voorstellen, werden in de loop van
september en oktober van 2007 voorgelegd aan
de bevolking tijdens 4 bewonersvergaderingen.
Na deze communicatieronde werden concrete
voorstellen ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad. Nadat op 15 oktober 2008
de belangrijkste wijziging werd ingevoerd in
de Brugse binnenstad, namelijk een gevoelige
uitbreiding van de blauwe zone en het betalend
parkeren, werd op 1 maart 2009 het parkeren
van vrachtwagens in woonwijken gereglementeerd. In een zone die veelal gelijklopend is met
de afbakening van de bebouwde kom werd het
parkeren voorbehouden voor voertuigen met
een maximimaal toegelaten massa van niet
meer dan 5 ton, zodat niet alleen vrachtwagens
maar ook grote bestelwagens, bussen enz. er
niet meer mogen parkeren. Uiteraard blijft het
laden en lossen er nog steeds wettelijk toegelaten. Gelet op het speciﬁeke karakter van de
Brugse binnenstad werd daar het zonaal parkeerverbod van 3,5 ton, dat al jaren in voege is,
behouden. Gekoppeld aan dit parkeerverbod
werden verspreid over het hele grondgebied
locaties voorzien waar alleen vrachtwagens
mogen parkeren. Het is de bedoeling om deze
nieuwe reglementering te evalueren en waar
nodig bij te sturen.
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Heel wat wegenwerken die aan de gang zijn of
voorzien zijn voor de toekomst hebben tot doel
het comfort van de weggebruiker te verbeteren
of de verkeersveiligheid te verhogen. Dat deze
werken met verkeershinder gepaard gaan is
onvermijdelijk. Het is nu eenmaal niet mogelijk
om eieren te bakken zonder de schaal te breken. Een van de meest in het oog springende
werken is de aanleg van een nieuwe Scheepsdalebrug gekoppeld aan een grondige heraanleg van de Scheepsdalelaan. De smalle brug
was een ﬂessenhals in de verkeersafwikkeling
in de omgeving. Op de brug verliep het verkeer
soms zeer chaotisch door de vermenging van
de vele ﬁetsers met het gewone verkeer en de
bussen van De Lijn. In de toekomst zal elk van
deze weggebuikers over een apart “weggedeelte“ beschikken, zodat de verkeersafwikkeling er
vlotter zou moeten verlopen en de verkeersveiligheid van vooral de zachte weggebruiker zal
worden verbeterd.

Mobiliteit
PARKEREN VOOR BEWONERS IN
DE BINNENSTAD
De maatregelen ingevoerd als gevolg van het
aangepast mobiliteitsplan op 15 oktober 2008
bleven onverminderd van toepassing en werpen
vruchten af. De Mobicel leverde voor de bewoners in 2009 5.558 bewonersvignetten af, waarvan in “zone 1 Centrum” 4.311 blauwe vignetten,
in “zone 2 West-Brugge” 409 rode vignetten en
in “zone 3 Binnenstad” 838 gele vignetten.
Vanaf 20 augustus werd het e-loket terug in gebruik genomen. In totaal werden tot 31 december 1.326 bewonersvignetten afgeleverd via het
e-loket, waarvan 1.050 blauwe bewonersvignetten, 95 rode en 181 gele bewonersvignetten.

OPENBAAR VERVOER
Op 27 april 2009 werd het eerste prototype van
de hybride bus voor Brugge ofﬁcieel voorgesteld. De bus werd de week erna in de uitbating
van De Lijn op het Brugse stadsnet ingezet. De
dieselelektrische hybride bus wordt aangedreven door elektromotoren. Door deze aanpak is
hij opvallend stiller en verbruikt hij – afhankelijk
van het traject, de verkeersintensiteit en de rijstijl van de chauffeur – tot 25 % minder dan een
gewone dieselbus en stoot hij minder schadelijke stoffen uit. De ingebruikname van dit nieuw
type bus past perfect binnen het stedelijke mobiliteits- en milieubeleid. Het is de bedoeling
om de komende jaren steeds meer hybride bussen in gebruik te nemen.
Om het busvervoer te promoten kregen ook in
2009 tal van bewoners in wijken die bediend
worden door bussen van De Lijn een probeerticket voor een gratis busreis – heen en terug
- vanaf een halte in hun wijk.
In december was er ook weer de traditionele
kerstshoppingactie, waarbij extra bussen ingelegd werden tijdens 2 koopweekends en 8 koopdagen. Op de 2 koopzondagen was het openbaar
vervoer volledig gratis. Op de andere koopdagen
was er een speciaal ‘kerstshoppingbiljet’ van
maximaal 2 euro voor een rit heen en terug.
Bovenstaande acties en de positieve invloed van
de wijzigingen van het mobiliteitsplan eind 2008
zorgden voor een stijging van het gebruik van
duurzame vervoersmiddelen. De Lijn vervoerde
in 2009 10.534.106 reizigers, wat overeenkwam
met een stijging met 287.726 reizigers oftewel
2,8 % in vergelijking met 2008.

FIETSBELEID
Naast het gebruik van het openbaar vervoer,
werd ook het ﬁetsgebruik intens gestimuleerd
en met succes! In 2009 werd een belangrijke
stap gezet naar de realisatie van een volledig
afgewerkt ﬁetsroutenetwerk op Brugs grondgebied. Dit ﬁetsroutenetwerk zorgt voor veilige,
snelle en aangename ﬁetsroutes van de deelgemeenten naar het centrum en tussen de deelgemeenten onderling.
Op 17 augustus werden volgende nieuwe aanvullende ﬁetsroutes ofﬁcieel voorgesteld:
• ﬁetsroute 1: Sint-Pietersplas/Zeveneken Ruddershove/Krakelebrug
• ﬁetsroute 6: Centrum - Assebroekse Meersen
• ﬁetsroute 7: Centrum - Beernem
• ﬁetsroute 9: Olympia - Boeveriepoort
• ﬁetsroute 10: Koude Keuken - Bloedput
• ﬁetsroute 11: Bloedput – Krakelebrug.
Een ander belangrijk initiatief om het ﬁetsgebruik te bevorderen, was het ontwerp en de
aankoop van mobiele ﬁetsstallingen. Aangezien
Brugge een bruisende stad is met tal van evenementen, was er nood aan bijkomende ﬁetsstallingscapaciteit voor deze activiteiten met grote
volkstoeloop. Op zaterdag 27 juni werden de
600 mobiele ﬁetsstallingen, ondertussen omgedoopt tot “Movilo Brugge”, tijdens het ‘Feest
in ’t Park’ voorgesteld aan pers en publiek. Een
absolute wereldprimeur die ondertussen over
de landsgrenzen navolging kreeg.
In 2009 werden ook nog andere belangrijke werken afgerond die het ﬁetsgebruik zullen stimuleren. Ter hoogte van de Tillegemstraat werd
een oversteek over de N31 gerealiseerd voor de
zwakke weggebruikers. Het gaat hier om een
voetgangersbrug met ﬁetsvoorziening, ook wel
“luie trap” genoemd, omdat de helling van de
brugtrap zeer zwak is en dus vlotjes kan overbrugd worden.
Een andere belangrijke kruising met de N31
voor zwakke weggebruikers werd gerealiseerd
in de Witte Molenstraat. Daar zorgt een ﬁetstunnel voor een veilige kruising van ﬁetsers en
voetgangers met de Expresweg.

Parkeermeters op zonnecellen.

De hybridebus: stiller en
minder uitstoot.

“Movilo Brugge”:
een wereldprimeur.

“Luie trap” over de Expressweg
t.h.v. de Tillegemstraat.
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SCHOOLVERVOERPLANNEN
Twee scholen dienden in 2009 een schoolvervoerplan in: de basisschool De Springplank en
de basisschool De Pannebeke. De opgesomde
knelpunten werden inmiddels onderzocht en
er werden infrastructurele maatregelen uitgewerkt om de schoolomgeving veiliger te maken.

ZONE 30
In 2009 werd zone 30 ingevoerd onder andere
in de wijken Zwankendamme, Koolkerke-centrum, Vaartbekeweg, De Linde, Rooigem, SintJansdreef en in de Ketsbruggestraat. Telkens
ging dit gepaard met infrastructurele ingrepen,
zoals het aanbrengen van verkeersplateaus en
wegversmallingen om de maximale snelheid
van 30 km/uur ook effectief af te dwingen.
Aan de Octopuspalen ter hoogte van alle schoolingangen werden opnieuw een 6-tal sensibiliseringsafﬁches voor max. 30 km/uur aan de
schoolomgeving uitgehangen.

Op meer dan 30 locaties vonden meer dan 60
activiteiten plaats, die bijzonder druk werden
bijgewoond door jong en oud. Een duizendtal
sportievelingen gaven om 11.00 uur het startschot op de Markt met een kleurrijke massaaerobicsessie, met onder meer zumba, de laatste ﬁtnessrage. De straattheateracts van vzw
Brugge Plus werden fel gesmaakt. De Burg was
de trekpleister bij uitstek voor gezinnen met
kinderen. Nickelodeon pakte uit met optredens
van Tonya, Alright! en Guustje. Voor een gratis
suikerspin kon je terecht bij ‘Ien en d’er Suikerspinmachien’.

BRUGGEBEREIKBAAR

Zumba op zondag.

De “Minder Hinder”-website Bruggebereikbaar
bleef de belangrijkste bron van informatie met
betrekking tot wegwerkzaamheden en daaraan
gekoppelde verkeershinder op Brugs grondgebied. In de periode van 1 januari 2009 tot en met
31 december 2009 had de website 26.525 bezoekers (een stijging met 10 % tegenover 2008
in dezelfde periode), waarvan 19.041 unieke bezoekers. Het totaal aantal paginaweergaves was
84.132. Dit betekent dat iedere bezoeker gemiddeld 3,17 pagina’s bekeek tijdens zijn/haar bezoek aan de website.

AUTOLOZE ZONDAG
De tweede autoloze zondag op 20 september
2009 in Brugge was opnieuw een groot succes.
Volgens schattingen van de lokale politie namen
50.000 mensen eraan deel. De binnenstad was
voor die gelegenheid, in het kader van de European Car Free Day, van 10.00 tot 18.00 uur volledig autovrij, met uitzondering van de ring tussen de Bloedput en de Unesco rotonde. Enkel
lijnbussen, taxi’s, hulpdiensten en mensen die
onder heel strikte voorwaarden over een doorgangsbewijs beschikten, werden toegelaten
binnen de stadspoorten.
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Andere hoogtepunten waren de seniorendansnamiddag voor de Schouwburg, de sportactiviteiten op ’t Zand met o.a. een skateparcours voor
de jeugd, een grafﬁtiwedstrijd en streetsocceren pannavoetbaltornooien in samenwerking
met Club en Cercle Brugge. De chill-out zone in
het Astridpark was bijzonder populair en aan de
uitgang van het park schonk ‘Ben & Jerry’s’ elke
voorbijganger een ijsje naar keuze. Heel wat
Bruggelingen kwamen ook langs op de eerste
bakﬁetsenmeeting in het Koning Albertpark. Op
het hoofdpodium op de Markt kon men genieten van een initiatie merengue onder leiding van
Carole Rooryck en Dick Matthijs, bekend van
‘Sterren op de dansvloer’ en als afsluiter een
optreden van ‘Copycat’, die ons land in 2009 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.

Preventiedienst
IK KYOTO

PREVENTIE EN INTEGRALE VEILGHEID

Het stadsbestuur van Brugge stelt alles in het
werk om Brugge als ﬁetsstad te promoten, zowel naar de Brugse bevolking toe, als naar de
stadsmedewerkers. De Stad blijft duurzame
verplaatsingswijzen hoog in het vaandel dragen.
Bij een actief personeelsbeleid dat aandacht
heeft voor de mobiliteit van de werknemers horen onder andere een aanbod van dienstﬁetsen,
ﬁetsvergoedingen en deelname aan acties die
het ﬁetsgebruik aanmoedigen voor woon-werkverkeer.

In 2009 werd verder uitvoering gegeven aan het
veiligheids- en preventieplan 2007- 2010. Dit
strategisch plan is opgebouwd rond woninginbraak, gauwdiefstal, ﬁetsdiefstal, jeugdcriminaliteit, sociale overlast en druggerelateerde
maatschappelijke overlast. In 2009 werden verder gewerkt aan integrale veiligheid: in samenwerking met de lokale politie en in het kader van
het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 werden
werkgroepen opgericht om het probleem van
ﬁetsdiefstal, gauwdiefstal, inbraak en uitgaansoverlast aan te pakken.

Ik Kyoto-lunch.

POSITIEF UITGAAN

‘Ik Kyoto’ is zo’n actie van de Bond Beter Leefmilieu. De Stad Brugge nam er voor de vijfde
maal enthousiast aan deel. De Stad was hiermee één van de 423 ingeschreven werkgevers.
De sensibiliseringsactie richt zich niet alleen
tot ﬁetsers maar ook tot gebruikers van het
openbaar vervoer, carpoolers en zelfs mensen
die te voet naar het werk gaan. In totaal namen
247 stadsmedewerkers deel. 147 daarvan genoten op het einde van de actie van een gratis
lunch in “Celebrations”, een unieke locatie in
de Vlamingstraat. Er was wel een lichte daling
van het aantal deelnemers tegenover 2008: 268
deelnemers in 2008 t.o.v. 247 deelnemers in
2009. Deze dalende trend bleek zich ook algemeen door te zetten bij de andere deelnemende
steden en bedrijven. In 2009 werd 46.714 km
afgelegd, goed voor een vermindering van CO²
uitstoot van 8.431 kg. Het grootste aandeel hadden de ﬁetsers. De ﬁets was in totaal goed voor
maar liefst 28.805 km, wat aantoont dat Brugge
toch echt wel de ﬁetsstad bij uitstek is!
‘Ik Kyoto’ is niet alleen een doel op zich, het wil
een stimulerende aanzet zijn tot een mentaliteitswijziging, zodat de auto niet langer gezien
wordt als het evidente verplaatsingsmiddel voor
woon-werkverkeer. Het is op die manier dat wij
een duurzame daling van de CO2-uitstoot kunnen bewerkstelligen.

Het werkjaar ging naar goeie traditie van start
met een nieuwjaarsreceptie voor de +cafés en
andere geëngageerde uitbaters. Dit moment
werd aangegrepen voor een geslaagd stellingendebat rond enkele uitdagingen voor een positief uitgaansklimaat.
De traditionele elementen van het horeca-project bleven behouden: ‘coaching’ en ondersteuning van de uitbaters die het +café engagement
aangaan, overleg met de uitgaansbuurten en
sensibilisering van het uitgaanspubliek. Een
zestal zaken ontvingen het +café label, waardoor het totaal nu op 36 staat.
Het denkwerk van de voorbije jaren en de opgezette werkstructuur m.b.t. de visietekst positief
uitgaansklimaat leidde opnieuw tot resultaten.
Zo werd er verder gewerkt aan het creëren van
fuifruimte in de stad. Thope en Entrenous kunnen hierbij rekenen op subsidies. Het initiatief
met de ‘fuifcheques’ voor verantwoorde fuiven
was een succes.
In navolging van de infosessie over versterkte
muziek van eind 2008 bracht de Preventiedienst
een speciﬁeke brochure uit over dit thema. Verder was er de campagne ‘Respect 16’, waarbij
gewezen werd op het belang van het naleven van
de leeftijdsgrenzen voor het consumeren van alcohol. Om het Brugse uitgaansleven letterlijk op
de kaart te zetten werd een nieuwe edite van de
cafégids uitgebracht op 20.000 exemplaren.
Naar gewoonte ging er ook weer aandacht naar
de gevaren van rijden onder invloed. Er werden
50.000 bierviltjes met cartoon verspreid over
het thema. Er verscheen een advertentie in het
Brugsch Handelsblad en zowel de Responsible
Young Drivers als de Lokale Politie zetten in december in de uitgaansbuurt een sensibiliserende actie op, met een rijsimulator en ademtesten.
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GRAFFITI
De rode draad binnen dit project blijft het kosteloos, snel en efﬁciënt verwijderen van nieuw
aangebrachte grafﬁti en aanplakkingen. De
invulling van het grafﬁtiteam kreeg ook het
voorbije jaar een dankbare wending dankzij
het inschakelen van gevatte daders van illegale
grafﬁti. Sedert halfweg 2009 beschikt de Preventiedienst over een nieuw aangekocht en zeer
gewaardeerd verwijderingssysteem: de Ibix. Dit
systeem kan worden ingezet om de meest onmogelijk bereikbare grafftilocaties te reinigen.
Er ging ook heel wat aandacht uit naar artistieke
grafﬁti. Drie vraaggestuurde projecten kwamen
vanuit Seafront Zeebrugge, Boudewijnseapark
en het Seamen Centre van Zeebrugge. Op de
Autoloze zondag werd een free-wall voorzien.
Een gespecialiseerde ﬁrma verwijderde alle
grafﬁti van de permanente grafﬁtimuur op de
site van het Entrepot en er werden nieuwe voorzieningen getroffen om spuitbussen beter in te
zamelen.

in de zomerperiode om de 2 weken samen. Op
deze manier kunnen problemen heel vlug aangepakt worden. In november werd het project
overlastbemiddeling geherdeﬁnieerd tot straathoek–buurtbemiddeling.

JEUGDOPBOUWWERK
De jeugdopbouwwerker biedt ondersteuning
aan de jongerenwerking ’t Salon. ’t Salon bestaat nu 12 jaar en bereikte in 2009 zo’n 300 jongeren. Maandelijks werden gemiddeld 6 vrijetijds- of vormingsactiviteiten georganiseerd, in
samenspraak met de jongeren en gebaseerd
op hun interesses. Andere realisaties in 2009
waren onder andere een kamp en een kleine
kunstavond. Eind 2009 verhuisde ’t Salon naar
een woonboot.

RESPECT EN HOFFELIJKHEID
In 2009 werkte de Preventiedienst rond hoffelijkheid in het verkeer: in maart werd n.a.v.
de Europese dag van de Hoffelijkheid in het
Verkeer een actiedag georganiseerd. Gemeenschapswachten en de lokale politie verspreidden folders.
Voor de scholen werden theaterstukken georganiseerd. Leerlingen uit de lagere school
konden gaan kijken naar ‘Hoffelijke Hendrik’
en ‘Sproetenkop’. Deze stukken gingen over
pesten, respect, milieu en eerlijke handel. Voor
de middelbare scholen werd een stuk gebracht
over cyberpesten. Gekoppeld aan deze theaterstukken werd ook telkens een studiedag rond
pesten (no blame-methodiek) georganiseerd
voor leerkrachten en onderwijzers.

STRAATHOEKWERK –
BUURTBEMIDDELING
Een aantal probleempleinen, parken en hangplaatsen werden verder opgevolgd: Fort Zevenbergen, Kaproen, Mispelbilk, Interbad... Er werd
een werkgroep opgericht om overlastproblemen zoals zwerfvuil, schade aan speeltoestellen van parken en pleinen in kaart te brengen
en op te volgen. In deze werkgroep zitten medewerkers van de Preventiedienst, de Jeugddienst, gemeenschapswachten, de dienst Leefmilieu en de Groendienst. De werkgroep komt
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Daarnaast werkt de jeugdopbouwwerker vindplaatsgericht in de binnenstad en in enkele
wijken van de stad. Via deze methodiek wil de
jeugdopbouwwerker de jongeren bereiken die
moeilijk te benaderen zijn. Contact leggen met
jongeren op hun eigen territorium, op plaatsen
waar zij vertoeven, rondhangen, is een werk van
lange adem maar de resultaten zijn positief en
het opgebouwde contact duurzaam. De jeugdopbouwwerker bereikte via deze methodiek een
70-tal jongeren.

BUURTWERK SINT-PIETERS

BUURTWERK ZEEBRUGGE

In september 2009 verhuisde het buurtwerk SintPieters van het buurtcontactpunt uit de Gentele
naar het meer centraal gelegen gemeenschapscentrum De Dijk. In nauwe samenwerking met
het OCMW werd begin oktober 2009 ‘het buurtcentrum De Dijk’ boven de doopvont gehouden.
De meerdere en ruimere lokalen moeten het
mogelijk maken om alle activiteiten in huis op
een comfortabele manier aan te bieden.
Voor het organiseren van activiteiten kan de
buurtwerker rekenen op het OCMW, vormingspartners en op “buurtschatten”, geëngageerde
mensen uit de buurt. De samenwerking leidde
tot een brede waaier aan vrijetijds- en vormingsactiviteiten, zoals tekenen, yoga, tai-chi, step,
kaartersclub, kantklossen, bloemschikken… In
samenwerking met de dienst Leefmilieu werd
het project Klimaatswijken (15 gezinnen) herstart. Onder impuls van de Opvoedingswinkel en
o.a. Stampertje, De Wieg en Kind en Gezin kwam
er ook een project tot stand rond opvoedingsondersteuning, met babbelmama’s en –papa’s.
Het stedelijk buurtwerk ondersteunde in 2009 de
particuliere buurtwerkingen ’t Meulentje en De
Wissel, die de ‘eerste samenwerkingspartners’
blijven. Lovenswaardige acties die zo het licht
zagen, waren de Volkstuinen (voor 20 gezinnen),
de Maand van de netheid (met meer dan 180
deelnemers), de bebloemingsactie, de paaseierenraap, Wijk-UP, het Verkeersoverlegplatform
(dat 2 keer samenkwam in 2009), de tweedehandsbeurs, Sint-Pieters geTEKENd. Op sportgebied werd in de loop van 2009 de ploeg ‘De
Dijkers’ opgericht met en voor jongeren uit de
Sint-Pietersmolenwijk. Op de UEFA-minipitch
werden voetbaltornooien voor kinderen, jongeren en volwassenen gehouden.
Het buurtwerk speelde een stimulerende rol in
de aanpak van grotere dossiers in Sint-Pieters:
ondersteunen van de peters en meters op speelpleinen van Sint-Pieters, de organisatie van het
verkeersoverleg, de aanpak van overlast in het
Tempelhof.
Het Buurtwerk Sint-Pieters biedt een driemaandelijkse buurtkrant aan, gemaakt door en voor
de bewoners, en is de trotse uitgever van een
‘verenigingsgids Sint-Pieters’, verspreid via de
dienst Bevolking van Sint-Pieters en via de sociale huisvestings-maatschappijen.

Exact 1 jaar na de opstart van de werkzaamheden, kon op zaterdag 21 maart 2009, de dag van
de lente, het buurtcentrum d’oude Stoasie zijn
deuren openen. De ofﬁciële opening was een
succes. Veel buurtbewoners kwamen langs om
kennis te maken met het buurtcentrum.
Binnen het buurtcentrum kan er door de samenwerking tussen de Stad en het OCMW een
zeer ruim gamma activiteiten aan de Zeebruggenaren worden aangeboden, in de zin van
ontspanning (o.a. kofﬁenamiddagen, kaartnamiddagen,…), recreatie (turnen, ﬁtness, bezoeken,…), informatie (buurtkrant, voordrachten,…),
vorming (gsm voor beginners, computercursussen, cursus digitale fotograﬁe), sociale actie (klimaatwijken) en dienstverlening (zitdagen sociale
dienstverlening OCMW).
Wijk up, traditioneel tijdens het eerste weekend van augustus, was opnieuw een voltreffer.
Samen met en voor de buurtbewoners werd
een weekend aangeboden met een divers aanbod aan optredens, animatie en ontmoetingsmogelijkheden.

BUURTWERK SINT-JOZEF
Het buurtwerk draaide vanaf maart 2009 weer
op volle toeren, nadat de buurtwerkster een jaar
lang halftijds actief was geweest in het dienstencentrum De Garve. Alle traditionele activiteiten aan de kant van het buurtwerk bleven
niettemin gewoon verder lopen. De keramiekclub, aquarelvereniging en de kinderfundans en
de hatha-yoga behielden hun vaste stek in het
buurthuis,evenalshetcursusaanbodvanvzwbasiseducatie Wijzer.
Verder vonden buurtwerk- en buurthuisfeesten
plaats: paasfeest, lentedrink, wijkopkuisactie,
de traditionele wijk-upfeesten tijdens de zomervakantie, een daguitstap naar Hasselt, een
kerstwijkstoet en een 3de editie van de kerstmarkt door en voor de buurt. Al deze activiteiten
zijn naast een doel op zich, een uitstekend aanspreekmiddel om mensen uit de buurt te verenigen en ermee gericht te communiceren.
Het buurtwerk was met positief gevolg sterk
actief rond het wegwerken van geluidsoverlast,
veroorzaakt door een ﬁrma in het aanpalende
havengebied. Heel wat energie ging ook uit naar
het vormen en systematisch coördineren van
een vernieuwde buurtraad, die sinds jaar en dag
instaat voor de medeorganisatie van wijkhappenings of –projecten op Sint-Jozef.
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Het buurtwerk introduceerde in het werkingsjaar 2009 de wedstrijd van de klimaatwijken op
Sint-Jozef en liet Vormingplus vormingsessies
brengen rond energiezuinig leven en EHBO. De
buurtkrant hield het reilen en zeilen van de wijk
het hele jaar nauwgezet bij in 4 goedgevulde
edities.

DRUGPREVENTIEBELEID STAD BRUGGE
In 2009 nam de Preventiedienst tal van initiatieven rond drugpreventie in de sectoren jeugd,
onderwijs, bijzondere jeugdzorg, horeca, arbeid,
welzijn en huisartsen.
De meeste acties kwamen tot stand in de sector
onderwijs. De belangrijkste waren de coaching
van vijf secundaire scholen in de ontwikkeling
van een drugbeleid op school, het organiseren
van vormingen en de toneelvoorstelling Panda.
In de bijzondere jeugdzorg werd de nieuwsﬂash
en het lunchdebat een vaste waarde en in de
sector welzijn werden twee organisaties begeleid in het ontwikkelen van een drugbeleid.
In 2009 werd ook Dagcentrum De Sleutel, het
centrum Geestelijke Gezondheidszorg en het
Jongerenadviescentrum verder ondersteund.
Zij stonden o.a. in voor de organisatie van een
touwenparcours, het jongerenproject ’t Mussennest en het opleiden van de jeugdaviseurs.
Het afgelopen jaar werd de infozuil ‘Alcohol en
andere drugs - De feiten en fabels’ op tal van
locaties ingezet. De zuil probeert op een ludieke
en interactieve manier fabels rond drugs en alcohol om te buigen in feiten.
In 2009 werd ook de nieuwe campagne ‘drinken
is geen kinderspel’ voor ouders gelanceerd. Er
werd een brochure ontwikkeld die ondertussen
verspreid werd op 12.000 exemplaren via o.a. de
Centra voor Leerlingenbegeleiding, de huisartsen, de ziekenhuizen en de ziekenfondsen. De
campagne wordt in 2010 verdergezet.

INBRAAKPREVENTIE
Ook in 2009 bleef de stedelijke Preventiedienst
inspanningen leveren om het aantal inbraken
te verminderen. Samen met de lokale politie
Brugge informeerden en sensibiliseerden preventiemedewerkers zoveel mogelijk slachtoffers en niet-slachtoffers gratis en vrijblijvend
rond inbraakpreventie. Dit gebeurde onder de
vorm van folders, brochures en door het geven
van voordrachten. De wijkinspecteurs doen dit
door na een inbraak het slachtoffer preventieve
inbraakbeveiligingtips te geven tijdens de Hercosi-bezoeken. In 2009 werden ongeveer 250
Hercosi’s uitgevoerd. Nieuwe bewoners kregen
bij hun inschrijvingen de nodige informatie.
In 2009 werden er ook spontane adviezen gegeven. Deze adviezen werden niet alleen opgesteld n.a.v. een bestaande woning, nieuwbouw
of verbouwing van een privéwoning, maar eveneens op vraag van de Stad (openbare gebouwen), ﬁrma’s en bedrijven, winkels…
Naast dit alles stond de stedelijke Preventiedienst met de stand ‘inbraakpreventie’ op evenementen, zoals rommelmarkten, braderieën,
Sint-Kruis Kermis en de beurs ‘Bouwen Wonen
Nu’. Via deze evenementen probeert de dienst
mensen erop te wijzen dat het nemen van eenvoudige maatregelen de kans op een inbraak
een stuk kleiner maakt.
In 2009 was er ook extra aandacht voor speciﬁeke doelgroepen. In het voorjaar vonden twee
voordrachten plaats voor senioren (sociale preventie) en jeugdhuizen. In het najaar waren de
directieleden van secundaire scholen en kinderopvanginitiatieven aan de beurt. Ook zij konden
deelnemen aan voordrachten en rondetafelgesprekken over inbraakpreventie en toegangscontrole.

FIETSENPROJECT
In 2009 werden in totaal 2.819 ﬁetsen gegraveerd: 539 in de deelgemeenten, 882 in de stedelijke ﬁetsgraveerdienst, 41 in de secundaire
scholen, 235 op de zaterdagmarkt, 438 aan het
station, 470 tijdens evenementen en 214 aan zee.
De ﬁetsendienst kreeg 1315 meldingen binnen
van achtergelaten/teruggevonden ﬁetsen. 1047
ﬁetsen werden opgehaald, 268 meldingen bleken negatief bij aankomst. Daarnaast werden in
de binnenstad en aan het station 783 weesﬁetsen opgehaald. 583 slachtoffers van ﬁetsdiefstal
die hiervan aangifte hadden gedaan bij de politie, brachten een bezoek aan de ﬁetsendienst.
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139 ﬁetsen konden terugbezorgd worden aan de
rechtmatige eigenaar. In 2009 werden 10 ﬁetsenverkopen georganiseerd, waarop 373 ﬁetsen
werden verkocht. 20 scholen schreven zich in
voor de campagne “Veilig ﬁetsen… hou je hoofd
erbij!”. In totaal werden 3.246 ﬁetsen gecontroleerd. In het schooljaar 2008-2009 namen 9
basisscholen deel aan de educatieve actie “Fietsen zonder grenzen, grenzeloos plezier!”. Van
de ﬁetsdiefstalpreventiecampagne “uw ﬁets,
uw vriend, laat hem nooit LOS” werd heel wat
campagnemateriaal verspreid (folders, afﬁches,
stickers, ﬁetspassen…).
In 2009 werd werk gemaakt van een nieuwe verordening voor het stallen van een ﬁets of bromﬁets. Deze werd in november 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd.

GEMEENSCHAPSWACHTEN
De gemeenschapswachten waren zoals elk jaar
weer dagelijks aanwezig op het Brugs grondgebied. Tijdens hun patrouilles werden zij door
meer dan 12.000 mensen aangesproken met
een hulpvraag of om een melding door te geven.
Daarnaast spraken ze ongeveer 4300 personen
aan die het niet nauw namen met de politiereglementeringen over hondenpoep, het aan de
leiband houden van honden, het achterlaten
van sluikstort en zwerfvuil. Wat dit laatste betreft werd zowel ’s middags als in de namiddag
op plaatsen waar vooral jongeren komen algemeen toezicht gehouden. Deze opmerkzaamheid op straat resulteerde ook in meer dan 7200
meldingen die werden doorgegeven naar de
verantwoordelijke diensten voor verdere opvolging.
Voor de ﬁetsdiefstalpreventie werd op verschillende niveau’s gewerkt: het inventariseren van
goed afgesloten ﬁetsen, het ﬂyeren op ﬁetsen,
het aanspreken van ﬁetsers over hoe ze hun
tweewieler veiliger kunnen afsluiten, graveeracties (op de zaterdagmarkt, 5 x aan het station,
in de deelgemeenten, op evenementen zoals
Kroenkelen, autoloze zondag, kermissen), het
opsporen van achtergelaten of gestolen ﬁetsen.
Er werden in 2009 79 ﬁetsen terugbezorgd aan
de eigenaar (waarvan 23 via de ﬁetsendienst,
omdat deze mensen aangifte hadden gedaan
van ﬁetsdiefstal). Ter ondersteuning van het
ﬁetspunt zijn de gemeenschapswachten dagelijks aan het station te vinden van 7.30 tot 8.30
uur en op woensdag van 13.00 tot 18.00 uur. Met
hun gauwdiefstalcampagne blijven de gemeen-

schapswachten op drukke momenten aanwezig
in de winkelstraten. In 2009 spraken ze meer
dan 1000 mensen aan die hun handtas of brieventas niet veilig droegen. In het najaar werd
een nieuwe afﬁche ontworpen. In december
werden in meer dan 325 winkels in het centrum
en op de kerstmarkt 550 afﬁches en 3000 ﬂyers
verspreid. De afﬁche verscheen ook op de bussen van De Lijn.
In Zeebrugge hielden de 2 veiligheidsbeambten
een oogje in het zeil tijdens de zomermaanden.
Vanuit het badengebouw boden ze volgende
diensten aan: ﬁetsgraveren, verdeling verdwaalbandjes, verstrekken algemene info, patrouilles
op het strand en in de duinen. Vanaf 2010 worden deze medewerkers ook opgenomen in de
ploeg van de gemeenschapswachten.

WERKSTRAFFEN
De Stad Brugge heeft een overeenkomst met
het ministerie van Justitie om o.a. werkstraffen
te laten uitvoeren. Concreet verricht een werkgestrafte een aantal uren arbeid. Dat gebeurt
kosteloos, ten bate van “de gemeenschap”. In
2009 werden 165 werkgestraften tewerkgesteld
in een aantal diensten van de Stad, het OCMW,
de Provincie en vzw’s. Samen verrichtten zij zo’n
11.000 uren onbezoldigde arbeid. De coördinatie, opvolging en begeleiding van de justitiabelen, die zowel uit Brugge zelf als uit omringende
gemeenten afkomstig zijn, gebeurt door twee
zogenaamde “dispatchers”. Zij onderhouden
ook nauwe contacten met het Justitiehuis en de
Brugse rechtbank. Naast het werkstrafproject
subsidieert het ministerie van Justitie in Brugge
ook een leerproject bij Groep Intro en een leeren behandelingsproject bij De Sleutel.
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Dienst Vergunningen
ALGEMEEN
De dienst verleent “tijdelijke” vergunningen voor
in de tijd beperkte manifestaties die plaatsvinden op het openbare domein (zoals bv. braderieën, kerstmarkten, festivals, rommelmarkten,
ﬁets- en wandeltochten, buurtfeesten, kajakken
op de reien, vinkenzetting, straatmuzikanten,
bedeling van folders, ﬁlmopnames, houden van
vuurwerk) en voor activiteiten met openbaar karakter die plaatsvinden op privé-domein (vb. muziekfestival op een private weide, opendeurdagen
van scholen of bedrijven, gelegenheidsmarkten
binnen). De dienst levert ook “permanente” vergunningen af voor terrassen en uitstallingen aan
handelszaken en voor studentenkamers. Wanneer een pand heringericht wordt in functie van
verhuring, en bij overname of klachten gebeuren
er nieuwe controles ter plaatse om af te toetsen
of de kamers nog voldoen aan het reglement.
De dienst Vergunningen heeft bij het samenstellen van het dossier en het uiteindelijk aﬂeveren
van de vergunning voornamelijk een coördinerende rol, omdat er steeds een inbreng vereist
is van andere stadsdiensten en/of openbare
overheden. Om die reden wordt er aangedrongen om “tijdig” een aanvraag in te leiden, m.a.w.
minstens één maand vóór de organisatiedatum,
conform art. 2 van de politieverordening van 24
september 1985. De politieverorderingen die van
toepassing zijn, kunnen geraadpleegd worden
op de website van Stad Brugge.

STATISTIEKEN

Op oudejaarsavond geen
Vlaanderen zingt en vuurwerk zonder vergunning!

Filmopnames tijdens de zomer van 2010 voor de bioscoopﬁlm
‘La Vénus Noire’ in regie van Abdellatif.
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Een cijfermatige benadering leert dat voor het
jaar 2009 in het totaal om en bij de 2.100 dossiers werden behandeld, waarvan er 22 werden
geweigerd en er 43 door de organisator werden
afgelast.
Concreet werden voor volgende manifestaties
tijdelijke vergunningen toegekend: 144 buurtfeesten al dan niet gecombineerd met een
speelstraat voor één dag, circussen, culturele
manifestaties (o.a. Aïda, Cactusfestival), ﬁlmen foto-opnames (o.a. Aspe, La Vénus Noire),
handelsactiviteiten (o.a. braderieën, Kerstmarkt
& Ijspiste, Zandfeesten), activiteiten van jeugden scoutsorganisaties, opendeurdagen van
scholen, optochten en betogingen, uiteenlopende sportmanifestaties (o.a. Dwars door Brugge,
Gulden-Sporen Marathon), straatanimatie (225
individuele muzikanten en 38 grote groepen) en
strand- en dijkanimatie (o.a. Polé Polé).
De 115 toegekende permanente vergunningen
worden verdeeld onder 43 dossiers van wonen
op kamers en 72 dossiers over aanvragen voor
terrassen en het uitstallen van koopwaar.

Hulpcentrum 100
West-Vlaanderen

Brandweer
INTERVENTIES
- tussenkomsten bij brand
- tussenkomsten voor
dringende hulpverlening
- preventieve opdrachten
- ambulanceritten
- nutteloze ambulanceritten
TOTAAL

2008
310

2009
280

2.561

2.847

1.068
5.531
932
10.402

877
6.762
1.000
11.766

Het Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen omvat
alle telefoonzones uit de provincie West-Vlaanderen. Al de oproepen vanuit deze telefoonzones
komen terecht in de telefooncentrale van het
Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen die gelegen
is langs de Pathoekeweg 215. Deze centrale is
een afgesloten deel in de brandweerkazerne van
de Brandweer van Brugge.

AFGELEGDE KILOMETERS
- brandweerwagens
- ambulancewagens
TOTAAL

2008
238.397
148.153
386.550

2009
256.965
105.302
362.267

BRANDBESTRIJDING
- branden
- gras-, struik- en huisvuilbranden
- schoorsteenbranden
- voertuigbranden
- loze, goed bedoelde oproepen
- kwaadwillige oproepen
TOTAAL

AANTAL MANIPULATIES
jaartotaal
gemiddelde per dag

2008
312.346
880

2009
390.457
1.070

AFKONDIGING MEDISCH RAMPENPLAN
2008
141
26
36
23
79
5
310

2009
279
35
30
21
83
2
450

Het medisch rampenplan trad in 2009 geen enkele keer in werking op het grondgebied Brugge.

VERMELDENSWAARDIGE TUSSENKOMSTEN
• 4/2/2009: Maalse Steenweg 20, Sint-Kruis woningbrand
• 2/6/2009: ‘t Groenhof 12, Sint-Michiels woningbrand
• 30/7/2009: Steenstraat, Brugge - winkelbrand
• 9/11/2009: Dudzeelse Steenweg dorpsplein,
Dudzele - verkeersongeval - wagen in huis
gereden
• verwijderen van 1.368 wespennesten.

DUIKERSPLOEG
- persoon te water
- voorwerpen te water
- redden van dieren
TOTAAL

2008
15
2
62
79

2009
7
8
103
118

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers worden opgeroepen voor de dienst
kazerne ter vervanging van het beroepspersoneel, wanneer het aantal effectieven gedaald is
beneden de 20 eenheden overdag voor beide kazernes samen (centralisten niet meegerekend)
en beneden de 18 eenheden ‘s nachts, dit volgens een vooraf opgemaakte beschikbaarheidsbeurtrol. In totaal stellen zich 1 1ste sergeant,
3 sergeanten, 7 korporaals en 314 brandwachten ter beschikking. De 4 secties vrijwilligers
oefenen om beurt op vrijdagavond.
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HOOFDSTUK 10
1

Culturele zaken

Dienst Cultuur
'H 'LHQVW &XOWXXU RQGHUVWHXQW %UXJVH
VRFLRFXOWXUHOH LQLWLDWLHYHQ RS YHUVFKLO
OHQGH YODNNHQ ÀQDQFLHHO YLD GH YHUKXXU
YDQ VWDGV]DOHQ GH +DOOHQ GH %HXUVKDO
GH5\HODQGW]DDO« PHWGHXLWOHQLQJYDQ
IHHVWPDWHULDDO WDIHOV VWRHOHQ NRVWXXPV
YODJJHQ «  DOOHPDDO WHJHQ JXQVWWDULHI
LQGLHQ QLHW FRPPHUFLHHO 2RN GH GLHQVW
]HOI RUJDQLVHHUW FXOWXUHOH DFWLYLWHLWHQ HQ
SURMHFWHQELMYRRUEHHOGGHMDDUOLMNVHRSHQ
OXFKWFRQFHUWHQ YDQ KDUPRQLHsQ IDQIDUHV
HQEUDVVEDQGV
SUBSIDIES
De gemeenteraad keurde op 15 december een
vereenvoudigd subsidiereglement van de culturele verenigingen goed. Voortaan is ook het
reglement voor de feestcomités daarin opgenomen. De Stad ondersteunt ook verenigingen die
een project organiseren dat niet tot hun reguliere werking behoort.
Tijdens het werkjaar 2008-2009 ontvingen zo’n
100 socioculturele verenigingen een subsidie
op basis van het nieuwe reglement. De erkende
toneelverenigingen voerden net als in 2008 21
producties op waarvoor ze een subsidie kregen.
Negen jubilerende Brugse verenigingen ontvingen van de Stad een tegemoetkoming.

BEIAARD
Onder impuls van beiaardier Frank Deleu werden de voorbereidingen getroffen voor de werken aan de beiaard. Op 7 december startten de
grote verbouwingswerken die tot medio 2010
zouden duren. Het automatisch spel met het
torenuurwerk, de gigantische speeltrommel en
het handspel krijgen een grondige opknapbeurt.
Er komt een nieuw beiaardklavier en de 21 kleine klokjes worden vervangen. Het is veertig
jaar geleden dat de beiaard nog zo’n grondige
onderhoudsbeurt kreeg.

KLINKENDE KROEGEN
Het luik Klinkende Kroegen kadert in het stadsfestival Klinkers/ Benenwerk. Negentien Brugse cafés boden gratis binnen- en buitenoptredens aan op 5, 6 en 7 augustus. Heel wat cafés
sloegen de handen in elkaar en ook de promotie
(ﬂyers en afﬁches) maakte het geheel tot een
onvergetelijk succes.

Ska Cubano tijdens
Klinkers op de Burg.

4DE CARTOONALE BRUGGE
Deze nieuwe ‘vlag’ (Cartoonale Brugge), het
actuele thema (crisis) en een andere tentoonstellingsplaats gaven de cartoonale een extra
impuls. 272 cartoonisten zonden samen 601
cartoons in. Ze kwamen uit 32 landen, verspreid
over 6 continenten. De tentoonstelling liep van
19 september tot 14 oktober in de Hal voor Cultuur. Pol Leurs (Groothertogdom Luxemburg)
kaapte de eerste prijs weg (1.000 euro). Tweede
en derde (500 en 250 euro) waren de Belgen
Lise Vanlerberghe en O-Sekoer.

INPUT/OUTPUT
De jury van de derde editie van Input/Output selecteerde 19 werken uit een totaal van 86 deelnemende jonge kunstenaars. De expositie in
De Bond liep van 17 oktober tot 15 november,
uitgezonderd voor de winnaar, Jasper Rigole
(2.500 euro), die een eigen tentoonstelling kreeg
in de Bogardenkapel. De eervolle vermelding
ging naar Stijn Van Acker.

Winnaar Cartonale Brugge

FOTOTENTOONSTELLING
‘AUTOLOZE ZONDAG’
Deze tentoonstelling was het resultaat van een
wedstrijd van de dienst Cultuur waarbij maar
liefst 51 deelnemers, gewapend met een camera, door Brugge trokken om unieke beelden
te schieten van de autoloze binnenstad. De jury
selecteerde zowel de origineelste, de creatiefste als de grappigste werken en onderscheidde
drie laureaten. De tentoonstelling van 16 tot
30 december in de Hal voor Cultuur bundelde
50 van de 151 inzendingen. Winnaar Rudy De
Nolf ontving een Bongobon van 200 euro, Joris
Maertens en Anthony Strubbe van respectievelijk 100 en 50 euro.

Winnaar fotowedstrijd
“autoloze zondag”

SEPTEMBER JAZZ
Dit jaarlijkse initiatief is een gezamenlijk project van de dienst Cultuur, de gebuurtekring
Langestraat-Hoogstraat en De Werf. Het wordt
gratis aangeboden en loopt in het weekend van
Open Monumentendag. Er waren optredens van
Nils Wogram & Root 70, Eric Legnini Quintet ft
Stéphane Belmondo & Pierrick Pédron en Mona
Lisa Overdrive.

Klinkende Kroegen
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Koningin Paola en
prinses Claire
bezoeken tentoonstelling
Karel de Stoute.

Dienst Public Relations
en Onthaal
'H GLHQVW 3XEOLF 5HODWLRQV HQ 2QWKDDO LV
HHQ NPR·WMH GDW RRN QX ZHHU HQNHOH KRQ
GHUGHQDFWLYLWHLWHQRUJDQLVHHUGHHQHQNHOH
GXL]HQGHQ DFWLHV FR|UGLQHHUGH WRW PHHU
GHUHHHUHQJORULHYDQGHVWDG'H]HGLHQVW
VSHHOWRPKHWLQYRHWEDOWHUPHQWH]HJJHQ
LHGHUMDDUYRRUGH6WDG%UXJJH]RZHOLQGH
ORNDOH DOV LQ GH SURYLQFLDOH FRPSHWLWLH LQ
GH -XSLOHU /HDJXH LQ GH (XURSD /HDJXH
pQ LQ GH :RUOG &XS (Q QLHW WH YHUJHWHQ
3XEOLF5HODWLRQVHQ2QWKDDOGRHWRRNQRJ
HHQVKHW¶KXLVKRXGHQ·LQKHWVWDGKXLV
Eén greepje, niet meer dan een handjevol, uit de
bezige bezigheden:
• onthulling van de gerestaureerde Smedenpoort
• uitreiking van een Carnegie Hero Fund-medaille aan Marc de Waele
• opening van de tentoonstelling ‘De wereld van
een Brugse mens, Guillaume Michiels, 19091997’
• voorstelling van een boek over leven en werk
van architect Jos Viérin
• hulde van wereldkampioen eightball snooker
Kurt Deklerck
• vergaderingen van de redactieraad van de International Journal of Public Health
• première van (Ant)arctic Matters in Brugge
• onthaal van de ambassadeurs van Centraalen Oost-Europa in het kader van de promotie
voor Brugge Centraal
• ontvangst van ministers en presidenten van
Nordrhein-Westfalen, Catalonië, Québec,
Gibraltar en Burundi, inclusief de blitzorganisatie van een korte fototentoonstelling over
vrijwilligerswerk in Burundi
• herdenking van de tocht met huifkarren van
Brugge naar Brück.
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De tentoonstelling ‘Karel de Stoute, Pracht en
Praal in Bourgondië’ kreeg royaal belangstelling van het Belgische koningshuis. Prinses
Astrid en prins Lorenz, koningin Paola en prinses Claire, prins Filip en prinses Mathilde én de
prinsesjes Elisabeth en Eléonore en de prinsjes
Gabriël en Emmanuel kwamen allemaal langs.
De aartshertog van Oostenrijk was present bij
de opening van de tentoonstelling.
Bij uitzonderlijke Brugse gelegenheden en bij
koninklijke bezoeken haalt Brugge zijn beste
tradities boven. Gedragen door de ‘suisse’ van
de stad toont de Brugse beer, die prijkt op de
stadsstaf, de weg en handhaaft hij trots de orde.
Al ruim tien jaar vertolkt Stéphane Decoene op
stijlvolle wijze de rol van suisse.

8 mei: bloemenhulde Victory Day.

Cultuurcentrum
+HW ZDV ZHHU HHQ VSUDQNHOHQG MDDU YRRU
&XOWXXUFHQWUXP%UXJJH'H6WDGVVFKRXZ
EXUJYLHUGH]LMQVWHYHUMDDUGDJPHWHHQ
RULJLQHOHURQGOHLGLQJ(QNHOHLFRQHQXLWGH
LQWHUQDWLRQDOH PX]LHNJHVFKLHGHQLV ZDUHQ
HU RRN WH JDVW 'H IDPLOLHYRRUVWHOOLQJHQ
EOHYHQ HHQ HQWKRXVLDVW HQ WURXZ SXEOLHN
DDQWUHNNHQ 2S JHELHG YDQ EHHOGHQGH
NXQVWHQ NHQGHQ 1RPDG 7KDW·V DOO )RONV
HQ GH UHHNV URQG KHGHQGDDJVH VFKLOGHU
NXQVW UXLPH SXEOLHNV HQ SHUVEHODQJVWHO
OLQJ'H%LHNRUIHQ'H'LMNNUHJHQDOOHEHL
HHQRSNQDSEHXUW]LMKHWQLHWDOOHEHLHYHQ
JURQGLJ
JARIGE STADSSCHOUWBURG
De 140ste verjaardag van de Stadsschouwburg
ging niet onopgemerkt voorbij. Technici van
Cultuurcentrum Brugge werkten een originele
rondleiding uit die de bezoekers meenam naar
de verborgen wereld van theatertechniek vroeger en nu. Een blik op de luchter, de evolutie
van decors, creatieve soundscapes toen en nu,
… Het publiek genoot van deze fascinerende
ontdekkingstocht!

EEN SEIZOEN VAN MUZIKALE LEGENDEN
Met de doortocht van enkele absolute wereldsterren maakte de Stadsschouwburg uitzonderlijke muzikale hoogtepunten mee. Begin april
zetten Jools Holland en zijn orkest de toon met
een bruisend en feestelijk concert. Deze Britse
televisiepresentator en begeleider van vele
rock- en popsterren zette de schouwburg haast
letterlijk op zijn kop. Begin oktober trakteerde
de Brusselse mondharmonicavirtuoos Toots
Thielemans het Nostalgia-publiek op een intens
intiem concert, waarin de Brugse contrabassist
Bart Denolf een hoofdrol opeiste.
Enkele weken later verzamelde de nationale
pers in de Stadsschouwburg voor een exclusief
Belgisch concert van folklegende Joan Baez. In
de voetsporen van het grote monument Woody
Guthrie staat zij al meer dan vijftig jaar op de
barricades voor de vrije meningsuiting. Zij ligt
mee aan de basis van een hele generatie zogenaamde protestzangers. Zo leerde ze de wereld
Bob Dylan kennen. Maar ook Kris Kristofferson
en Steve Earle hebben heel wat aan haar te
danken.
Een dag later stonden al weer andere fans vroeg
aan de toegangsdeuren van de Stadsschouw-

Rosas danst Rosas.

burg. Ze wilden van dichtbij een glimp opvangen
of een foto of handtekening scoren van Bill Wyman, de legendarische bassist van The Rolling
Stones. Met zijn gelegenheidsband The Rhythm
Kings kwam hij een gezellig potje jammen. Het
publiek bedankte de vrijgevige band met een
minutenlange staande ovatie.

DECEMBER DANCE 09
Dit festival, aan zijn derde editie toe, is stilaan een gevestigde waarde in binnen- en
buitenland. In de oneven jaren, dus ook in 2009,
staat een prominente choreograaf centraal.
Anne Teresa De Keersmaeker, choreografe en
artistiek leidster van het Vlaamse dansgezelschap Rosas, nam de honneurs waar. Ze stelde
eigen werk voor. Zowel een herneming van de
dansklassieker ‘Rosas danst Rosas’ als haar
nieuwste creatie ‘The Song’ stonden op het programma. Ze nodigde ook andere artiesten en
producties uit zoals Nature Theater of Oklahoma, Trisha Brown, Salva Sanchis, Jérôme Bell,
Bruno Beltrão, Xavier Le Roy, … Het koninklijk
ballet van Vlaanderen bracht de voorstelling
Artifact van William Forsythe.
Niet alleen gevestigde waarden, maar ook jonge makers toonden hun creaties. Zo vond opnieuw December Dance Platform plaats, waarin
P.A.R.T.S.-studenten (Performing Arts Research
and Training Studios) naast eigen werk ook verschillende versies van het meesterwerk ‘Set and
Reset’ van Trisha Brown toonden. In December
Dance Kids konden kinderen kennismaken met
boeiend werk van P.A.R.T.S-dansers die onder
de naam Busy Rocks de spannende en grappige choreograﬁe ‘Dominoes and Butterﬂies’
dansten. Dit festivalonderdeel voor de jongsten
eindigde heel dynamisch en feestelijk met een
hartverwarmend Bal Moderne For Kids.
Ook in deze editie van December Dance staken
verdiepings– en omkaderingsactiviteiten: een
fototentoonstelling van Herman Sorgeloos over
Rosas, het December Dance Forum, een studiedag voor de professionele sector (omtrent DD²),
…. De derde editie van December Dance was
een groot succes en telde 7.230 toeschouwers.
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Thematische tentoonstelling
That’s all Folks!

Stadsschouwburg: al 140 jaar!

Muziekale legende
Toots Thielemans.
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FAMILIEVOORSTELLINGEN

Tentoonstelling ‘Believe it or not’
Manor Grunewald.

Vertederende ‘Karussell’
door Pantalone.

Al enkele seizoenen maakt Cultuurcentrum
Brugge werk van een gevarieerde reeks kwaliteitsvolle en toegankelijke familievoorstellingen.
Kinderen en hun (groot)ouders kunnen kennismaken met verschillende genres podiumkunsten: poëtisch, woordenloos theater voor de
allerkleinsten, humoristische acrobatievoorstellingen, magisch en betoverend beeldend theater, swingend en spetterend muziektheater
en hedendaagse dans op maat van het jongste
publiek. Het trouwe en enthousiaste familiepubliek neemt jaar na jaar toe. Ook de speelse inkleding, het ‘hebbedingetje’ dat de kinderen vaak
meekrijgen en de knutsel- of spelopdrachten bij
vrijwel alle familievoorstellingen werden een vertrouwd en gewaardeerd gegeven.

HEDENDAAGSE SCHILDERKUNST

Performance Steve Schepens.

Cultuurcentrum Brugge focuste in het voorjaar
op de hedendaagse schilder- en tekenkunst met
een reeks van 4 tentoonstellingen. In De Bond
exposeerden achtereenvolgens Virginie Bailly,
Steve Schepens en Joris Ghekiere. Manor Grunewald stelde tentoon in de Bogardenkapel, in
het kader van Free Space.
Deze kunstenaars onderscheiden zich door hun
persoonlijke benadering van schilderkunst. Virginie Bailly kiest voor de vermenging met video
en installatiekunst. Steve Schepens maakt uitstapjes naar de wereld van performance, ﬁlm en
zelfs muziek met zijn metalband KRU AGRE. Het
werk van Joris Ghekiere zoekt op het eerste zicht
aansluiting bij de klassiekere formats en Manor
Grunewald combineert verschillende van deze
benaderingen.

NOMAD

Mariabeelden van Peter Puype.

In 2008 startte de tentoonstellingsreeks Matrix.
Via concrete voorbeelden krijgt de bezoeker inzicht in het maken en in de geschiedenis van

tentoonstellingen. NOMAD, de tweede Matrixtentoonstelling, stelde tentoonstellingsmaker
Roland Patteeuw centraal. Patteeuw (°1945) is
een pionier van de hedendaagse kunst in ons
land. Zijn rol blijft echter grotendeels onderbelicht.
De tentoonstelling NOMAD werd opgevat als
een labyrintisch project, verspreid over 6 locaties en de openbare ruimte, waarin inhoudelijke
en historische krachtlijnen met elkaar verweven
werden. Curator Patteeuw vervlocht werk van
een 25-tal kunstenaars die voor hem op diverse
momenten belangrijk zijn geweest (vb. schilderijen en tekeningen van Roger Raveel, Dan Van
Severen en Raoul De Keyser) met belangrijke
kunstwerken die hij exposeerde in Wakken, in de
Kunsthalle Lophem of tijdens een van zijn vele
andere tentoonstellingsprojecten.
Het project plaatste nieuwe creaties van Jef Geys
en Boris Ondreiçka naast bestaande kunstwerken, biograﬁsche passages en een documentair
reﬂexief moment. Vooral de jarenlange en nauwe
samenwerking met Jef Geys werd tijdens NOMAD in de verf gezet.

THAT’S ALL FOLKS!
That’s all Folks!, een ophefmakende thematische tentoonstelling rond kunst, engagement en
politiek sloot het jaar af. De aandacht ging vooral
naar kunstenaars die met de nodige ironie en
zelfspot de meest uiteenlopende politieke feiten
en ontwikkelingen benaderen. Visueel en inhoudelijk sluit hun werk nauw aan bij de wereld van
de zogenaamde nieuwe media, en dan vooral van
het internet, computergames, de Mangastrips en
Marvelcomics. In de pers zorgde het werk van de
Brugse kunstenaar Peter Puype voor enorm veel
ophef. De bezoekers mochten een aantal Mariabeelden stukgooien. Puype verwees daarmee
expliciet naar de steniging van vrouwen, die nog
altijd in verschillende landen blijft doorgaan.

Overzichtstabel activiteiten (eigen en derden) in 2009
activiteiten
podiumactiviteiten

theater
muziek
concert
dans
muziektheater
andere (+literatuur) (+audio)
totaal avondvoorstellingen
schoolvoorstellingen
lessen in het donker
totaal

aantal eigen
52
38
1
37
7
19
154
72
49
276

toeschouwers eigen
11.957
13.534
362
12.045
1285
7.412
46.595
14.224
9.023
69.842

695 dagen (21 tentoonstellingen)
152
5.929

tentoonstellingen (dagen)
educatieve activiteiten
ALGEMEEN TOTAAL

1.068

75.744

aantal derden toeschouwers derden toeschouwers totaal
89
14.601
26.558
57
19.932
33.466
5
1.758
2.120
10
3.606
15.651
23
4.693
5.978
67
12.486
19.898
251
57.076
103.671
14.224
9.023
126.918
251
57.076
(527 voorstellingen)

169 dagen (17 tentoonstellingen)
158
3.808
567

59.201

9.737
134.945 (1)
145.767 (2)
(1.635 activiteiten)

(1) zonder bezoekers tentoonstellingen (met bezoekers educatieve activiteiten van derden)
(2) met bezoekers eigen tentoonstellingen (10.822)
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Openbare bibliotheek Brugge
=HVWLJ SURFHQW YDQ GH %UXJJHOLQJHQ EH
]RHNWPLQVWHQVNHHUSHUMDDUHHQELEOLR
WKHHN=H]LMQERYHQGLHQGHWURXZVWHELEOL
RWKHHNJHEUXLNHUV YDQ 9ODDQGHUHQ =RZDW
 PHQVHQ OHHQGHQ LQ  HHQ ZHUN
XLW LQ GH %UXJVH RSHQEDUH ELEOLRWKHHN
PDDU KHW WRWDOH DDQWDO XLWOHQLQJHQ GDDOGH
OLFKWMHV 'H ELEOLRWKHHN RQWZLNNHOGH ]LFK
YHUGHU DOV Gp ORNDOH SOHN GLH EH]RHNHUV
RSLGHHsQEUHQJWHQKHQKHOSWELMKXQRQW
ZLNNHOLQJ$DQGHEDOLHRIYLD&DEULRGH
QLHXZHFDWDORJXVPHWDGYLHVIXQFWLHVZLMVW
GHELEKHQGHZHJGRRUHHQEUHHGDDQERG
ELQQHQHQEXLWHQKHWJHERXZ
DE BIBLIOTHEEK ALS GIDS
In 2009 telde de bibliotheek 28.932 actieve leners. Ze wordt bovendien ook frequent gebruikt
om kranten, referentiewerken of internet te
raadplegen of om te studeren. Naast dit individueel gebruik, ontleenden 1.113 klassen, leerkrachten, instellingen en onthaalmoeders – in
totaal zo’n 9.200 personen – alles samen 71.000
materialen. Met 1.134.498 uitleningen ging de
uitleenfunctie er licht op achteruit, vanwege de
digitale alternatieven (non-ﬁctie en muziek). De
ﬁctieboeken voor zowel jeugd als volwassenen
blijven een sterkhouder voor de bibliotheek. Het
netwerk van buurtbibliotheken neemt iets meer
dan de helft van de uitleningen voor zijn rekening. De strandbibliotheek kreeg 1.750 bezoekers over de vloer voor 5.250 boeken, tijdschriften en strips.
Binnen deze nieuwe context ontwikkelt de bibliotheek zich verder vanuit een dubbel perspectief. Fysiek wordt er geïnvesteerd in een aantrekkelijke publieke ruimte, waar mensen gastvrij en
deskundig ontvangen worden, bv. door de herinrichting van de hoofdbibliotheek in 2010. Digitaal
ontwikkelt de bibliotheek haar rol als gids via de
vernieuwde catalogus Cabrio, gelanceerd begin
2009 (www.brugge.be/cabrio). Daarin steekt niet
alleen de traditionele bibliotheekcollectie, maar
ook heel wat Brugse online-informatie en allerlei adviesfuncties. Dit concept sloeg aan. Er
waren in totaal 1.113.964 zoekacties in 2009 en
gemiddeld 8.000 thuisgebruikers per maand.
Een opvallende trend is dat meer dan de helft
van het publiek Cabrio thuis gebruikt, niet alleen
om op te zoeken, te verlengen of te reserveren,
maar ook om onmiddellijk te raadplegen of gewoon om op de hoogte te blijven.

BELEVENISBIBLIOTHEEK
De bibliotheek is ook een plek die mensen aanzet tot actieve cultuur- en kennisparticipatie en
tot creatie. Ze doet dit met evenementen, tentoonstellingen, auteurslezingen, debatten enzovoort.
Naar aanleiding van Gedichtendag was auteur
Bart Moeyaert te gast, begeleid op gitaar door
de Brugse muzikant Alexander Makay. In mei
testten een 25-tal ploegen hun muzikale kennis
tijdens de muziekquiz van de bib. In het boekenprogramma ‘de Oogst van het Seizoen’ interviewde Kurt Van Eeghem auteurs die recent een
boek gepubliceerd hebben, zoals Tom Naegels,
Haﬁd Bouazza, Kristien Hemmerechts en Dirk
Draulans.
‘Uit vriendschap!?’, het thema van de jaarlijkse
Erfgoeddag was aanleiding voor een tentoonstelling over De Brugse Mafﬁa, een vriendenkring die samenkwam bij Achiel Van Acker om
te discussiëren over literatuur en kunst.

De strandbib.

Kristien Hemmerechts in
‘De oogst van het seizoen’.

Tentoostelling ‘De Brugse
Mafﬁa’ (Erfgoeddag).

JEUGDWERKING
Het project Zevensprong is een structurele
samenwerking met het onderwijs om kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 6de
leerjaar te leren omgaan met informatie en om
hun leesplezier te bevorderen. Ook de Kinderen Jeugdjury past in dit perspectief, in Brugge
bijzonder succesvol met 150 juryleden. Het boek
‘Voor nu en nog heel lang’ werd op 10 februari
voorgesteld. De klassen die de bibliotheek bezochten kregen het boek cadeau. Het is een
uitgave van Stichting Lezen op initiatief van de
minister van Cultuur, Bert Anciaux.
Tijdens de Jeugdboekenweek in maart organiseerde de bibliotheek het project ‘Kom op, fantasie’ om aan kinderen van het 1ste en het 5de
leerjaar de liefde voor het verhaal bij te brengen
en hun fantasie aan te wakkeren. De kinderen
konden, aan de hand van stapstenen, zelf een
fantasievol verhaal verzinnen. Het jaarlijkse
Jeugdboekenfeest had als thema ‘Achter de
spiegel’ en stond ook volledig in het teken van
de fantasie. Tientallen auteurs, illustratoren,
acteurs en animatoren namen een 600-tal kinderen op sleeptouw voor een rit op een achtbaan vol plezier en creativiteit. Zo leerde Circus
Barbaar bijvoorbeeld de basisknepen aan van
verschillende circusactiviteiten.
Marijke Bisschop, pedagoge, gedragstherapeute en auteur van ‘Opvoeden in een verwenmaatschappij’ gaf in juni een voordracht over het
vinden van een gezonde balans tussen negatief
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Samen met de IdeeKids
een boekenkamp bouwen.

Circus Barbaar leert de
kneepjes aan.

Leesplankjes in
de Bib-it-tentoostelling.
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GUIDO GEZELLEARCHIEF

Muziekquiz Zappamadeus
in de Biekorf.

en positief verwennen van kinderen. Diezelfde
maand vond de Bib-it!-tentoonstelling plaats in
bibliotheek De Schorre in Dudzele. Leerlingen
van de Academie voor Schone Kunsten, afdeling Dudzele, stelden er hun leesplankjes voor.
Die dienen als hulpmiddel voor kinderen bij
hun klassikale uitleningen. Idee Kids, tenslotte,
bouwde op 9 december samen met tientallen
kinderen van 3 tot 12 jaar een gezellig boekenkamp met meer dan 2.500 boeken in de jeugdbibliotheek Biekorf. Jeugdauteur Do Van Ranst
wijdde het kamp in met een vertelling.

HISTORISCH FONDS
Samen met het restauratieatelier Marijn de Valk
stapte de bib over op restauratie op collectieniveau. Het conserveren door opberging in zuurvrije dozen op maat nam uitbreiding. Het fonds
B (Brugse drukken) werd afgewerkt en de reeks
S (Sanders) aangevat. De aanwinsten, via aankoop en schenking, omvatten onder meer collecties uit de voormalige schoolbibliotheken van
het Engels Klooster in Brugge, boeken en andere documentatie van de drukkerij-uitgeverij
Verbeke in Brugge en de ‘Catalogue de livres
nouveaux’, een periodieke publicatie uitgegeven
door boekhandelaar Joseph van Praet.
De ‘Boek in de Kijker’-tentoonstellingen hadden als onderwerpen: Antoon Sanderus en
de Flandria Illustrata, de 17de-eeuwse Brugse
humanistenkring rond Olivier de Wree, armenzorg in druk, het Liber Trotula en de collectie
Vroedkunde van Isaac De Meyer. Met wekelijks
vernieuwde berichten worden, langs de blog
van de Cabriocatalogus om, bepaalde onderdelen van de erfgoedcollectie en van de werking
daarrond belicht. De Erfgoedkoffer geniet een
blijvende belangstelling als educatief project,
met name voor de tweede en derde graad middelbaar onderwijs en voor de lerarenopleiding
van het hoger onderwijs. Er werden 45 sessies
georganiseerd.
Geregeld pleegt de bibliotheek overleg met de
Erfgoedcel en andere lokale erfgoedpartners.
Op Vlaams niveau participeert de Openbare
Bibliotheek Brugge in de nieuw opgerichte Erfgoedbibliotheek Vlaanderen, een netwerkverband dat van start ging op 1 januari 2009.
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Twee stukken met een uitgesproken Brugs
karakter verrijkten het Gezellearchief. In het
gedicht ‘Spellewerkend zie ‘k u geerne’ beschrijft Gezelle op meesterlijke wijze een oude
vrouw die kantklost in de schemering van een
olielamp. Het gelegenheidsgedicht ‘Brugge
Zeehave is gesteken’ is geschreven voor het
huwelijk van de Bruggelingen Alfons Wenes en
Henriëtte Verraes, dochter van Gustave Vincke
die een bloemen- en plantenkwekerij had te
Sint-Pieters. Gezelle vermeldt verscheidene
Brugse personen en plaatsen en maakt ook allusie op de plannen om in Zeebrugge een haven
in te richten.
De website www.gezelle.be was ondertussen
vijf jaar online en kreeg in 2009 62.840 bezoekers. Ze brengt een heel divers publiek in
contact met dit unieke erfgoed. De site is een
gezamenlijk initiatief van de Openbare Bibliotheek Brugge en het Gezellecentrum van de
Universiteit Antwerpen. Hoofddoel is de literaire
nalatenschap van Guido Gezelle op een wetenschappelijk verantwoorde manier te ontsluiten.
Dankzij de nieuwspagina van de site kunnen geinteresseerden op de hoogte blijven, ook via RSS
en Twitter.
De invoer van het archief ging nog altijd voort.
Vooral minder gekende stukken uit de documentaire bestanden werden ontsloten: algemene documenten uit Gezelles tijd (diploma’s,
overheidspapieren en facturen) en uit Gezelles
sociale omgeving (menu’s, adres- en naamkaartjes en familiedocumenten). Heel wat documenten hadden betrekking op Gezelle en het
onderwijs: Gezelles eigen schoolwerk, schoolwerk van zijn leerlingen, papieren in verband
met zijn leraarschap in het Kleinseminarie van
Roeselare, in het Engels Seminarie van Brugge,
van zijn avondlessen in Kortrijk en uit zijn lessen
aan het Engels Klooster in Brugge.

BOVENLOKALE DIENSTVERLENING
Een kleine 10.000 gebruikers van buiten het
werkgebied maakten rechtstreeks gebruik van
de Brugse bibliotheek als tweedelijnsvoorziening. Er werden 3.070 aanvragen uit andere bibliotheken behandeld via het interbibliothecair
leenverkeer.

Concertgebouw
&RQFHUWJHERXZ%UXJJHNLMNWWHUXJRSHHQ
DUWLVWLHNHQ]DNHOLMNGUXNEH]HWHQJHVODDJG
ZHUNMDDU0HWGHEOLMYHQGHVWHXQYDQVXE
VLGLsQWHQVSRQVRUVSDUWQHUVHQSXEOLHNLV
 HHQ VWDS LQ GH JHVWDJH JURHL YDQ GLW
LQWHUQDWLRQDDO PX]LHN HQ SRGLXPNXQ
VWHQFHQWUXP $OV YXXUWRUHQ LQ HQ YRRU
9ODDQGHUHQ JRQVGH KHW &RQFHUWJHERXZ
YDQ GH EHGULMYLJKHLG  DFWLYLWHLWHQ
ZDDUYDQ]HOIJHSURJUDPPHHUGHHQ
UHFHSWLHYH'LHEUDFKWHQEH]RHNHUV
RYHUGHYORHUYRRUGHHLJHQDFWLYL
WHLWHQ  HQYRRUHYHQHPHQWHQ
YDQGHUGHQ9RRUKHWWZHHGHVHL]RHQRSULM
ZHUGHQRQGHUGHQRHPHU'LVFRYHU\DFWLHV
RSJH]HWYRRUMDULJHQ
PROGRAMMAOVERZICHT
Het jaar omvat twee seizoenshelften die vanuit
een verschillend beleidsplan werden opgevat.
Het voorjaar past nog volledig in het beleidsplan
2007-2009. De uitgesproken keuze voor een stijleigen benadering van het muziekrepertoire tot
in de 20ste eeuw stond hierbij centraal. In het
artistieke beleidsplan 2010-2013 werd gekozen
voor de drie hoofddisciplines: muziek, muziektheater en hedendaagse dans. Creativiteit was
daarbij het sleutelwoord. De festivals Händel09,
SHHHT!!!, Ars Musica Brugge en Summertime
vormden daarvan al een voorzichtige aanzet.
In het najaar ging het Concertgebouw nog een
stap verder in het ontwikkelen van concepten,
met focussen op Brahms en Bernstein, festivals
als Music in Mind en December Dance, maar ook
met een nieuw format DOMEIN, waarbij een artistieke persoonlijkheid centraal wordt geplaatst.
Gustav Leonhardt beet de spits af.

merseel), Muziektheater Transparant en Rosas
(Anne Teresa De Keersmaeker). Samenwerking
werd verder ook uitgebouwd met internationale
en Vlaamse cultuurinstellingen, met concertorganisaties, kunstencentra en festivals, maar ook
met regionale en lokale actoren. Voorbeelden
daarvan zijn onder andere een coproductie met
het Musica Antiquafestival, met het ﬁlmfestival
Cinema Novo voor de openings- en slotﬁlm, met
het Cultuurcentrum voor December Dance en
met Cactus Muziekcentrum rond Music in Mind.
Het Concertgebouw betrekt kinderen en jongeren actief bij het programma. Open repetities,
workshops, debatten en gesprekken komen tot
stand in samenwerking met partners als Musica,
Matrix, Brugge Plus, Klein Verhaal en Jeugd en
Muziek.
In het seizoen 08-09 werd gestart met de reeks
Concertgebouwcahiers. De inhoudelijke verdieping waar het Concertgebouw voor staat, heeft
nood aan een schriftelijke neerslag. Per seizoen
brengt het Concertgebouw twee laagdrempelige
publicaties uit over festivals en thema’s, in samenwerking met uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.

Seizoensstart 09-10.

MAfestival:
Scorpio Collectief
in Sint-Jakobskerk.

BELEIDSACCENTEN
Creatie is een wezenlijk deel van de werking van
het Concertgebouw. Richard Barrett, Matthew
Shlomowitz, Joachim Brackx, Vladimir Martynov
en György Kurtàg kregen een creatieopdracht,
Arco Renz een choreograﬁeopdracht. De uitgesproken creatieve en innovatieve aanpak van de
programmering oversteeg de deﬁnitie van een
concertorganisatie. Jong talent kreeg impulsen
in een SCOOP-concertreeks.
Vanaf het seizoen 09-10 presenteerde het Concertgebouw drie preferentiële partners of één
per discipline: Anima Eterna Brugge (Jos van Im-

Concertgebouwcahier
Johannes Brahms.
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Brugge Plus
PUBLIEKSWERKING EN
PUBLIEKSWERVING

Festival van
de ﬂuistermuziek.

Voor het gevarieerde programma muziek, muziektheater en dans zette het Concertgebouw
een trefzekere marketingmix op met sterke
mediadeals. De Morgen, Knack en Klara (livecaptaties), Elle en Exqi waren daarin nationale
partners. Met Studio Brussel liep een projectmatige samenwerking rond Music in Mind. Focus/Wtv, Steps en De Lijn waren regionale partners. Het driemaandelijkse eigen magazine, de
wervende afﬁcheﬂyer, de algemene website en
doelgroepgerichte e-zines brachten de concerten en voorstellingen ook los van bundelingen
voldoende onder de aandacht.
Na de seizoenslancering onder de titel ‘Follow
the light’, belichtte de communicatie hoofdzakelijk deze initiatieven: het spraakmakende
SHHHT!!!festival met ﬂuistermuziek, HANDEL09, de lancering van de Concertgebouwclubconcerten, het Orchestra in Residence
Anima Eterna, de selectie artiesten Friends in
Music, Ars Musica Brugge en de opendeurdag
met het Spectra Ensemble.
Voor het seizoen 09-10 speelde het Concertgebouw het thema ‘ACTION!’ uit. Dat stond voor
de collectieve beleving en een oproep tot actie
waarbij artiest en publiek samen in spanning
een onvergetelijke ervaring maken en beleven.
Volgende acties brachten het programma zo
dicht mogelijk bij het publiek: sprekende beelden, geluidsfragmenten en een jongerenluik op
de internetsite, aansluiting bij de Brugge City
Card van Toerisme Brugge en de supersnelle,
genummerde e-tickets, tot vlak voor de voorstelling thuis op de pc aan te kopen, af te printen en bij aankomst te scannen.

Cirque Plus:
gratis voor het hele gezin.
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%UXJJH3OXVY]ZZDDNWPHHRYHUGHHUIH
QLV YDQ ¶%UXJJH &XOWXUHOH +RRIGVWDG YDQ
(XURSD·=HPRHWKHOSHQRPGHG\QD
PLHNYHUGHUWH]HWWHQGLHWRHQLVRQWVWDDQ
=HZHUNWYRRUGHVWDGLQKDDUJHKHHOPDDU
ZHO]RYHHOPRJHOLMNLQVDPHQZHUNLQJPHW
GH EHVWDDQGH SDUWQHUV XLW GH FXOWXUHOH HQ
WRHULVWLVFKHVHFWRU
CULTUURTOERISTISCHE EVENEMENTEN
Brugge Plus heeft de nieuwe initiatieven verder bestendigd die het de voorbije jaren nam.
Evenementen zoals Cirque Plus, het concert op
de vooravond van de Ronde van Vlaanderen, het
straattheater op de autoloze zondag, de winterse sfeeravonden, Film op het Strand en Lichtfeest Lissewege kenden hun tweede of derde
editie. Ook Circus Ronaldo was een voltreffer.
Brugge Plus had, in samenwerking met het
Cultuurcentrum, dit circustheater gedurende
drie dagen geprogrammeerd als afsluiter van
de winterse sfeeravonden. Iedere avond zat de
tent afgeladen vol.
Brugge Plus nam ook nieuwe initiatieven, zoals
Klinkers for Kids. De nieuwe initiatieven zijn niet
altijd zichtbaar voor het grote publiek, zoals de
distributieronde van cultureel drukwerk voor de
Brugse culturele partners of het nieuwe ticketsysteem.
Toch is er vooral veel voorbereid. Een Europees
subsidiedossier over de samenwerking met Calais werd tot een goed einde gebracht en biedt
perspectieven tot in 2013. In 2010 staan grote
projecten op stapel: Poëzie in Dubbeltijd, Poirot
in Bruges en het stadsfestival Brugge Centraal.
Het organiseren en coördineren van dergelijke
grootschalige evenementen is één van de bestaansredenen van Brugge Plus.

Brrr..ugge, winterse sfeeravond:
Amber Tango en tangosalon.

Cultuurbeleidscoördinator
OVERKOEPELENDE TAKEN
Het was ook een jaar vol culturele wijkwerking
en cultuureducatie. In het kader van de culturele wijkwerking werden heel wat kleinere maar
daarom niet minder aantrekkelijke initiatieven op poten gezet. Uut mien Hèrte, Coopman
Campioen, de Kindertheatertour en Cirq Panic
waren daar mooie voorbeelden van. Ook de Veltegen-Velprojecten van de cultuureducatie zijn
niet blijven liggen. Zo zijn er activiteiten geweest
in het kader van Kantlijnen en van Open Monumentendag, maar ook samenwerkingen met De
Werf, de KHBO en Brugse middelbare scholen.
Sinds mei is Brugge partner van het UiTnetwerk, een initiatief van Cultuurnet Vlaanderen.
De bedoeling is zoveel mogelijk steden en gemeenten te laten aansluiten, zodat het UiTnetwerk dé informatiebron wordt voor iedereen die
iets wil doen of beleven in zijn of haar vrije tijd.
Om ervoor te zorgen dat iedereen vlot ‘UiT’ kan,
heeft Cultuurnet het UiTlabel ontwikkeld dat
alle partners verbindt en het netwerk zichtbaar
maakt. Het orgelpunt van het netwerk is de portaalsite www.UiTinVlaanderen.be. Die volgde in
maart cultuurweb.be op, dat zelf goed was voor
maandelijks 150.000 unieke bezoekers. Als bron
dient de UiTdatabank, voorheen de cultuurdatabank, waarin alle UiTinformatie samen komt.

CULTUURTOERISTISCH ONTHAAL EN
TICKETVERKOOP VIA IN&UIT
In dit bezoekerscentrum kunnen bezoekers en
toeristen terecht voor informatie over en tickets
voor culturele activiteiten en voor toeristische
dienstverlening. Er kwamen 674.771 bezoekers
over de vloer.

Joe Baele op toer door Brugse wijken.

1HW DOV LQ  GHHG GH FXOWXXUEHOHLGV
FR|UGLQDWRU YHHODO HHQ EHURHS RS GH Y]Z
%UXJJH 3OXV RP FXOWXXU DDQ WH ELHGHQ LQ
%UXJVHZLMNHQHQEXXUWHQ
2009 was een jaar met een drietal vernieuwingen. Binnen de subsidie voor projecten die de
gemeenschapsvorming bevorderen werden
extra inspanningen geleverd om een breed
publiek te betrekken bij projecten in wijken en
buurten. Brugge Plus organiseert al enkele jaren Cirque Plus op de site van het Entrepot. Als
aanloop voor dit circusfestival deed Circ Panic
Zeebrugge, de Malehoek, Ver-Assebroek en de
Hermitage aan. Hun gevarieerde voorstelling
kon telkens een 400-tal toeschouwers bekoren.
Dit initiatief krijgt zeker navolging in 2010.
In het kader van het stadsfestival Klinkers, al jaren een vast waarde in de Brugse zomer, leefde
al langer de vraag om ook iets voor kinderen te
voorzien. Daarom greep op 2 augustus Klinkers
for Kids plaats in het Astridpark. Kapitein Winnokio speelde ten dans, terwijl diverse straattheateracts zich over het park verspreidden.
Ook dit initiatief verdient herhaling.
Het nieuwe participatiedecreet bood aan het
stadsbestuur en aan het OCMW mogelijkheden om samen nieuwe initiatieven te nemen
om mensen die het niet breed hebben meer
participatiemogelijkheden te geven. Zo kon het
bestaande culturele aanbod worden uitgebreid
met jeugd- en sportactiviteiten. Ook bioscooptickets en andere evenementen zitten nu in het
pakket, allemaal onder de paraplu van Netwerk
Vrijetijdsparticipatie. Dit is een echt netwerk
waarin tientallen welzijns – en vrijetijdsorganisaties de krachten bundelen. Zo’n 500 geïnteresseerden maakten gebruik van dit aanbod.

Vel-tegen-Vel:
klasgroepen
ondergedompeld in kunst.

Kindertheatertour:
gratis voorstellingen
in Brugse wijken.

Veel volk voor Circ Panic.
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Een van de blikvangers uit de tentoostelling over de
Bourgondiërs is dit paardharnas, waarmee Karel de
Stoute naar Trier trok om de Duitse keizer te imponeren.

Musea
Bezoekcijfers zijn een indicatie en een instrument om de interesse en de waardering van het
publiek te meten. Wat dat betreft kende Musea
Brugge een zeer positief jaar. Het totaal aantal bezoekers steeg met 135.340 of 17,7 % tot
898.463, het derde grootste aantal ooit. Top of
the bill blijft het Bruggemuseum Belfort met
een absoluut record van 237.730 bezoekers én
de 5 miljoenste bezoeker sedert 1985. Ook de
tentoonstelling ‘Karel de Stoute. Pracht en Praal
in Bourgondië’ droeg bij tot die stijging: Groeningemuseum + 36 % en Bruggemuseum-Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw (+ 89 %).

GROENINGEMUSEUM

Johan Van Geluwe:
The Museum of Museums.

Biënnale Graﬁsche Kunst
2de prijs.
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Het Groeningemuseum kocht bij Galerij Patrick
Derom een postume editie met 17 zwart-wit
foto’s van Marcel Broodthaers, een interessante toevoeging aan de Brugse collectie. Op
een kunstveiling bij Vandewiele werden voor het
Prentenkabinet tien met de hand ingekleurde
tekeningen aangekocht uit het kunstatelier
Coucke. De Vrienden van de Musea verwierven
op een veiling een interessante aquarel van Johannes Bosboom (1817-1891) met de voorstelling van de schouw van het Brugse Vrije.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Pablo Atchugarry’ (2006) werd een monumentale
marmeren sculptuur door Pedro Stier en Alicia
Vermeulen (Buenos Aires) in langdurige bruikleen gegeven aan het Groeningemuseum. Deze
bruikleen werd verlengd tot 2011. Particuliere
verzamelaars gaven twee werken van Gerard
David voor enkele jaren in bruikleen. Meer dan
100 werken vertrokken tijdelijk richting nationale en internationale tentoonstellingen.
De groep Groeningemuseum organiseerde volgende tentoonstellingen:
• 19 oktober 2006 – 4 januari 2009: Leuven te
leen, Groeningemuseum
• 9 oktober 2008 – 4 januari 2009: Stradanus
(1523-1607), hofkunstenaar van de Medici,
Groeningemuseum

• 23 januari 2009 – 27 september 2009: Johan
Van Geluwe. The Museum of Museums 2009,
Arentshuis
• 27 maart 2009 – 21 juli 2009: Karel de Stoute
(1433-1477). Pracht en Praal in Bourgondië,
Groeningemuseum en Onthaalkerk OnzeLieve-Vrouw
• 29 mei 2009 – 23 augustus 2009: Robin Vermeersch. Watching Windows, Forum+
• 9 oktober 2009 – 3 januari 2010: Babs Decruyenaere. h/v, Forum+
• 23 oktober 2009 – 3 januari 2010: 12de Europese
Biënnale voor Graﬁsche Kunst, Arentshuis.
Van 15 oktober 2008 tot 18 januari 2009 werd het
portret van Margaretha (Jan van Eyck) in bruikleen gegeven aan National Gallery London, voor
de tentoonstelling ‘The Renaissance Portrait’.
Tegelijk voerde National Gallery een lichte conservatiebehandeling uit.
Er werd een kaderovereenkomst gesloten ‘voor
onderling bruikleenverkeer tussen de collecties
van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge
en het Museum voor Schone Kunsten Gent’ (gemeenteraad 24/02/2009). In een 23-tal schilderijen werd actieve houtworm geconstateerd.
Nog eens 29 werken vertoonden sporen van
houtpoeder die erop wezen dat ook zij besmet
waren. De ﬁrma Rentokil stond in voor de behandeling met de zuurstofarmeluchtmethode.
Via de website van de Vlaamse Kunstcollectie
werd de collectie van het Groeningemuseum
de voorbije jaren systematisch gedigitaliseerd
(www.vlaamsekunstcollectie.be). Na de schilderijen volgde de registratie van de prenten en
de tekeningen. Er waren 3.297 objecten geregistreerd in Adlib, waarvan 1.866 online te raadplegen zijn. De website van de Beeldbank (www.
beeldbankbrugge.be) registreerde 253 porseleinkaarten.
In het kader van de tentoonstelling ‘Karel de
Stoute’ werd een gevarieerd publiekswerkingsprogramma uitgewerkt met onder andere lezingen, concerten, stadswandelingen
en meertalige rondleidingen volgens leeftijd en
voor personen met een auditieve of motorische
handicap. Een kennerspubliek kon in het Concertgebouw een driedaags symposium volgen
rond Bourgondische hofcultuur. De bewoners
van de Karel de Stoutelaan werden afzonderlijk
uitgenodigd.
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Musea

HOSPITAALMUSEUM
De collecties van de groep Hospitaalmuseum zijn
in principe een afgesloten geheel. Toch vullen
sporadische aankopen, schenkingen of legaten
die aan met nieuwe kunstvoorwerpen. Zo werden
19 foto’s aangekocht van Otto Kropf uit de collectie Ron Spronk Ze stellen diverse locaties voor
van het Sint-Janshospitaal tijdens WO II.
De groep Hospitaalmuseum organiseerde volgende tentoonstellingen:
• 11 november 2008 - 1 maart 2009: Kantlijnen,
cultureel project met tentoonstellingen in
Musea Brugge en installaties op buitenlocaties in de stad, Memling in Sint-Jan

Kantprent Album Gilleman

• 28 november 2009 - 29 augustus 2010: Moving
Archives. Vondelingen, artist in residence Lieve Van Stappen, zolders Memling in Sint-Jan
• 21 oktober 2009 - 11 april 2010: documentaire tentoonstelling over de restauratie van
het pre-Eyckiaans Ursulaschrijn, Memling in
Sint-Jan, samen met het Koninklijk Instituut
voor het Kunstpatrimonium Brussel.
Na de opruststelling van de stedelijke restaurator nam Mieke Parez het behoud en het beheer
van de collecties over, in samenspraak met de
cel Collectie en Documentatie. Voor speciﬁeke
behandelingen of complexe restauraties wordt
steeds een beroep gedaan op de expertise van
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel (KIK) of van andere externe restaurators. Voor de effectieve restauratie werd
het 14de-eeuws Ursulaschrijn eerst onderzocht
door het Studiecentrum Wetenschappelijk On-

derzoek van de pre-Eyckiaanse schilderkunst.
Het KIK verzorgde de uiteindelijke restauratie,
op kosten van Musea Brugge. Het nam ook
enkele kunstobjecten in ivoor en enkele grafschilderingen uit het Sint-Janshospitaal onder
handen.
Twee studiedagen boorden een nieuw onderzoeksterrein aan: de draagkracht van OCMWcollecties in museaal verband in Vlaanderen en
de rol van het Hospitaalmuseum als expertisecentrum inzake roerend erfgoed van OCMW’s.
Dit kaderde in een herproﬁlering naar een Hospitaalmuseum met wetenschappelijke draagkracht op Europees-landelijk niveau. De uitbouw van het expertisecentrum is een expliciete
opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, door
het museum aanvaard als strategische doelstelling. In het kader van de ontsluiting van de
permanente collectie werd onderzoek verricht
naar het deelaspect farmaciegeschiedenis, ook
ter voorbereiding van twee lezingen in 2010.
De groep Hospitaalmuseum verzorgde diverse
publicaties naar aanleiding van lopende tentoonstellingen (Moving Archives, pre-Eyckiaans
Ursulaschrijn), van tentoonstellingen in voorbereiding (middeleeuwse geneeskunde 2015),
van aanwinsten (ontwerptekeningen Coucke),
van speciale gelegenheden (Erfgoeddag) en van
lezingen (farmaciegeschiedenis). Ook externe
wetenschappers tekenden voor publicaties over
aanwinsten (medicinale gewichten) en voor tentoonstellingen (pre-Eyckiaans schrijn).
Er werd gewerkt aan een herziening van de
gidsenopleiding en van het gidsenbeleid in
Brugge. Volgend nieuw aanbod verdient een
vermelding: de Erfgoeddag rond het thema ‘Uit
vriendschap’ met presentatiepaneel, dat in de
vaste collectie wordt opgenomen en de Museumdag met passende activiteiten, gericht op
gezinnen en kinderen.

Moving Archives:
campagnebeeld.

Moving Archives:
Lieve Van Stappen Whispering.
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Gruuthusestraat:
grafkelders uit de 14de eeuw.

Workshop ‘dichten’
met Gezelle.

BRUGGEMUSEUM

RAAKVLAK

Tien schenkingen, vooral voor Volkskunde, en
vier aangekochte stukken breidden de collecties verder uit. De groep Bruggemuseum organiseerde ook volgende tentoonstellingen:
• 11 november 2008 - 28 februari 2009: Kantlijnen, historische kant in dialoog met hedendaagse kunst, design en mode. Bruggemuseum Gruuthuse (tot juni 2009), Gezelle,
Volkskunde en Molens.
• 10 september 2009 - 25 april 2010: De uitvinding van Brugge. De stad van Delacenserie,
Bruggemuseum Gruuthuse
• 12 december 2009 - 7 maart 2010: De wereld
van een Brugse mens, Guillaume Michiels,
1909-1997, Bruggemuseum-Volkskunde.
Het eigen atelier restaureerde objecten voor
tentoonstellingen. Zo werden meerdere voorwerpen presentatieklaar gemaakt voor het
project ‘Blaffend Erfgoed’ en werd een kwispedoor gerestaureerd voor de tentoonstelling ‘De
Chinese verleiding’. De Koeleweimolen en de
Sint-Janshuismolen genoten een onderhoudsen instandhoudingsbeurt. De restauratie van de
beiaard van het Belfort ging van start.
Op Erfgoeddag (26 april) en op de Open Monumentendag (12 september) stonden respectievelijk Bruggemuseum-Gruuthuse en
Bruggemuseum-Gezelle centraal. Samen met
de overkoepelende publiekswerking werden activiteiten voor kinderen georganiseerd onder de
noemers Museummenu en Museumhotel. Sinds
2009 is de groep Bruggemuseum eveneens verantwoordelijk voor het Bruggemuseum-Volkskunde. Voor het eerst verving de Museumdag,
georganiseerd in het Sint-Annakwartier, de Museumnacht en de Aristidefeesten.

Bijzonder was de nominatie van de gemeente
Zedelgem voor de Open Monumentenprijs voor
de ontsluiting van de luchtfotograﬁsche prospectie van archeologische sporen. Slechts in
enkele gevallen leidde het vele veldwerk tot verder onderzoek en tot uiteindelijk resultaat:
• Langerei 7: de resten van de Berg van Barmhartigheid
• rioleringswerken Gruuthusestraat: kunstig
beschilderde grafkelders uit de 14de eeuw
• Langestraat (de voormalige brouwerij De
Gouden Boom): heel wat bewoningssporen.
‘Vondsten uit vuur’, de tweede publicatie van
Raakvlak, beschreef het grafveld en de nederzettingssporen aan de Hoge Dijken in Jabbeke.
Raakvlak begon daarnaast ook met een rondreizende tentoonstelling over dodenzorg in het
verleden. In samenwerking met het OCMW ging
‘Het Hallehuis’ van start, een integratieproject
van archeologisch onderzoek, erfgoedontsluiting, bejaardenzorg en sociale tewerkstelling.

Kantlijnen: Alphons ter Avest.
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ERFGOEDCEL BRUGGE
De erfgoedwebsites werden verrijkt met nieuw
materiaal:
• www.beeldbankbrugge.be: 3.900 foto’s
• www.verhalenbankbrugge.be: 64 interviews,
goed voor 880 verhalen
• www.huizenonderzoekbrugge.be: route rond
architect Delacenserie
• www.historischebronnenbrugge.be: ‘LiberTrotula’ uit de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge en een lesbrief rond
het manuscript ‘Over vogels’.
Op Erfgoeddag, zondag 26 april, bewezen 26
organisaties met 40 activiteiten dat erfgoed en
vriendschap hand in hand gaan. Onder de noemer ‘Test je Blik op Brugge’ ontwikkelde Erfgoedcel Brugge een speelse test die stadsbezoekers en Bruggelingen aan het denken wilde
zetten over het beeld dat zij van Brugge hebben.
Deze bevraging reisde rond gedurende enkele
maanden.

Stadsarchief
RELIGIEUS ERFGOED
Op vraag van de kerkfabriek van Sint-Anna beoordeelde de consulent Religieus Erfgoed de
kerststal als een waardevol en dus met zorg te
bewaren geheel. De houten aangeklede beelden
dateren van rond 1900 en zijn waarschijnlijk van
de hand van de Brugse beeldhouwer Pieter De
Wispelaere. Het gaat om de op één na oudste
kerststal van Brugge. Het wetenschappelijke
dossier van de Heilig Bloedprocessie, samen
opgemaakt met de Erfgoedcel Brugge, wierp
zijn vruchten af. Sedert 30 september staat de
processie op de representatieve UNESCO-lijst
van immaterieel cultureel erfgoed.
De tentoonstelling ‘Ter lavenesse van den Aermen huusweeken. Medische zorgdragers en armenzorg in de Sint-Jakobskerk’ kwam tot stand
onder impuls van de consulent Religieus Erfgoed. OCMW-Brugge, Monumentenzorg Brugge en de kerkfabriek van de Sint-Jakobskerk
werkten er aan mee. De tentoonstelling liep in
de Sint-Jakobskerk van 12 september, Open
Monumentendag, tot eind september. De Edele
Confrérie van het Heilig Bloed nam op advies
van de consulent Religieus Erfgoed op 26 april
deel aan Erfgoeddag (thema ‘Uit Vriendschap’).
Het publiek kon kennis maken met de historiek,
de doelstellingen en de werking van dit religieuze genootschap.

'H]RZDWNPDUFKLHIGRFXPHQWHQYDQKHW
6WDGVDUFKLHI ]LMQ LQ KRRIG]DDN DINRPVWLJ
YDQGHVWHGHOLMNHDGPLQLVWUDWLH'H]HHHX
ZHQRXGHEHVWDQGHQYRUPHQKHWJHKHXJHQ
YDQGHVWDG+HWSHUVRQHHOYDQKHW$UFKLHI
VWDDW LQ YRRU GH VHOHFWLH GH JRHGH EHZD
ULQJGHWRHJDQNHOLMNKHLGHQGHEHNHQGPD
NLQJYDQGLWSDWULPRQLXP'DDUQDDVWKHHIW
KHW6WDGVDUFKLHIRRNDDQGDFKWYRRUEHHOG
PDWHULDDOGRFXPHQWDWLHHQDQGHUHEHVWDQ
GHQGLHYDQEHODQJ]LMQYRRUGH%UXJVHJH
VFKLHGHQLV+HWZHUNWRRNLQWHQVLHIVDPHQ
PHWGHDQGHUH%UXJVHHUIJRHGLQVWHOOLQJHQ

Bevolkingsregisters
1900-1910 in aangepaste
portefeuilles.

PERSONEEL EN BEHUIZING
Op 1 januari trad Noël Geirnaert aan als nieuwe
hoofdarchivaris, in opvolging van André Vandewalle. Wetenschappelijk medewerker Jan
D’hondt werd aangesteld als waarnemend archivaris. De kelders aan de noordzijde van het
administratief centrum ‘t Brugse Vrije werden
al gedeeltelijk in gebruik genomen. In het totaal
zijn ze goed voor een bijkomende opslagruimte
van 2 km archief.

Engels Klooster Carmersstraat, foto Georges Manertz.

BELANGRIJKE AANWINSTEN
De bevolkingsregisters van de periode 19001910 kwamen over uit de stadsdiensten. Ze waren ondertussen ouder dan 100 jaar en voortaan
dus volledig ter beschikking van de onderzoekers. De bevolkingsregisters van Brugge zelf,
behoorlijk beschadigd door een brand in 1946,
moesten opnieuw worden verpakt in aangepaste portefeuilles. De 69 boekdelen uit de deelgemeenten kwamen ook over.
Het Stadsarchief verwierf door aankoop al het
resterende fotomateriaal uit de nalatenschap
van de Brugse fotograaf Georges Manertz
(1914-2008), inclusief de auteursrechten. Het
betreft honderden foto’s en negatieven, die het
Brugse openbare leven illustreren van de jaren ’30 tot ’70 van de vorige eeuw. Van een heel
andere aard was een kleine collectie met 29
documenten van de hand van de Brugse historicus en politicus Olivier de Wree (1596-1652),
aangekocht op een Brusselse veiling. Ze vullen het al bewaarde persoonlijk archief aan van
één van de belangrijkste intellectuelen van het
17de-eeuwse Brugge.

Heilig Bloedprocessie: immaterieel cultureel erfgoed Unesco.
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ACTIEF OP INTERNET
Al meerdere jaren is het Archief nauw betrokken bij de uitbouw van volgende websites,
waarvan de Erfgoedcel de coördinatie op zich
neemt: beeldbankbrugge.be, historischebronnenbrugge.be, verhalenbankbrugge.be en huizenonderzoekbrugge.be. Op 30 juli sloten het
Stadsarchief en Archiefbank Vlaanderen vzw
een samenwerkingsovereenkomst. Voortaan
zullen de particuliere archiefbestanden van het
Stadsarchief geregistreerd worden in Archiefbank Vlaanderen en dan ook bekendgemaakt
worden op het internet. Het Stadsarchief is
daarnaast nog betrokken bij het project ‘History
from below’ van het Rijksarchief, dat brieven van
behoeftigen aan de autoriteiten samenbrengt in
een databank en ontsluit op de website van het
Rijksarchief.

UITSCHIETERS UIT
DE DAGELIJKSE WERKING

OPMERKELIJKE ACTIVITEITEN

Bladwijzer met aanhef
Egidiuslied.
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Het Stadsarchief was als organisator of medeorganisator nauw betrokken bij tentoonstellingen en andere activiteiten voor een breed
publiek. Naar aanleiding van Erfgoeddag (26
april, thema ‘Vriendschap’) vestigde het Archief
de aandacht op het beroemde Egidiuslied van
het Gruuthusehandschrift. Een tentoonstelling
met originele documenten (tot 1 juli), een lezing, een kalligraﬁeatelier voor kinderen en een
poëzieperformance voor jongeren lokten honderden belangstellenden en vonden weerklank
in de nationale pers. De Brugse inbreng in de
tentoonstelling ‘Vrouwen van Vlaanderen’ (SintTrudoabdij Male, Kasteel van Rumbeke, Gravenkapel Kortrijk en Museum Kortrijk 1302, 15 mei
tot 23 september) was voor rekening van het
Stadsarchief. Ook deze tentoonstelling kreeg
nationale weerklank.
Het Rijks- en het Stadsarchief organiseerden
samen de tentoonstelling ‘Ten minste houdbaar
tot …’ (5 tot 16 oktober), met de eerste resultaten van de restauratieopleiding CORES. Het
Bruggemuseum Volkskunde was de partner
voor de dubbeltentoonstelling ‘De wereld van
een Brugse mens, Guillaume Michiels, 19091997’ (12 december 2009 tot 7 maart 2010). Voor
de spraakmakende tentoonstelling ‘De uitvinding van Brugge - De stad van Louis Delacenserie (1858 – 1909)’, Bruggemuseum Gruuthuse
van 10 september 2009 tot 25 april 2010, trad
het Archief op in de wetenschappelijke begeleidingscommissie en was het ook bruikleengever.
Jaarverslag 2009

55 meter archief of 1,36 ton papier werd vernietigd (20 m in 2008). Voor het eerst was de restauratie van enkele volledige archiefbestanden
voltooid: de reeks Civiele Sententies van de Vierschaar (16 boekdelen uit de 15de en 16de eeuw,
één van de belangrijkste middeleeuwse archiefbestanden) en de reeks Wezenboeken, zijnde 9
perkamenten boekdelen uit de 14de eeuw.
De dagelijkse inschrijvingen in de leeszaal
(3.005) daalden met ongeveer 15 % ten opzichte
van het topjaar 2008 (3.530). Dit komt onder andere door de digitaliseringsprojecten en door de
verminderde onderzoeksactiviteit van studenten
(gewijzigde taken in de bachelor- en masterhervorming). Ook het aantal groepsbezoeken aan
het Stadsarchief nam af tot 31 (- 16).

HOOFDSTUK 11

Toerisme

TEVREDENHEID & ERKENNING

Toerisme
2QGDQNV GH HFRQRPLVFKH FULVLV GHHG
%UXJJHKHWLQRSWRHULVWLVFKYODNRS
YDOOHQGJRHG+HWRYHUHLQGKRXGHQYDQGH
PDUNWSRVLWLH HQ KHW RQGHUVWHXQHQ YDQ GH
]RJHQDDPGHGDOSHULRGHVWHQYRRUGHOHYDQ
KHW YHUEOLMIVWRHULVPH ZDV RRN LQ  KHW
XLWJDQJVSXQWELMKHWRS]HWWHQYDQPDUNH
WLQJFDPSDJQHV HQ GH LQWURGXFWLH YDQ HHQ
QLHXZ FRPPHUFLHHO SURGXFW GH %UXJJH
&LW\&DUG
BUDGET
De voorbije jaren is Toerisme Brugge erin geslaagd om via poolvorming, subsidies (Kustactieplan III, Kunststedenactieplan, Toeristisch
Recreatieve Projecten, Internationaal Vlaanderen) en bijdragen uit de private sector het reguliere werkingsbudget gevoelig te verhogen.
In 2009 kon opnieuw een extra budget worden
aangesproken als coﬁnanciering voor speciﬁeke
projecten, evenementen en promoacties die in
dit jaar werden voltooid of aangevat.
wiite
2006

2007

2008

2009

Stad Brugge

893.501,90

1.117.032,30

1.321.525,21

1.332.716,79

subsidies

0,00

220.507,00

312.000,00

797.200,00

private inbreng

0,00

85.415,73

171.928,80

100.070,00

poolwerking

92.790,00

94.126,67

127.534,00

137.890,00

totaal

986.291,90

1.517.081,70

1.932.988,01

2.367.876,79

In het oog springt alvast de subsidie van 293.000
euro die de Vlaamse overheid toekent voor de
renovatie en herinrichting van het badengebouw
in Zeebrugge en het toeristisch onthaalpunt
dat daarin is gevestigd. Voor de internationale
(toeristische) marketing van het stadsfestival
Brugge Centraal, dat in 2010 plaatsvindt, maar
waarvoor de voorbereidingen uiteraard vroeger
werden aangevat, maakte de Vlaamse overheid
een bedrag van 350.000 euro vrij.
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(Commerciële) Productontwikkeling blijft de komende jaren de grote uitdaging vanuit de kwaliteit en beleving die de dienst Toerisme met
het toeristisch product Brugge nastreeft. Prijs,
kwaliteit en beleving zijn essentiële tevredenheidsfactoren die sterk bepalend zijn voor het
internationaal imago van Brugge. Een internationale studie over de prijs/kwaliteit verhouding
van 13.000 hotels plaatste Brugge in 2009 op
de tweede plaats in een lijst van 50 Europese
topbestemmingen. Nog belangrijker is dat deze
studie tot stand kwam op basis van 2,7 miljoen
beoordelingen die de bezoekers aan deze steden zelf in verschillende reviews op het internet
nalieten. Een belangrijk en gekend medium is
Tripadvisor, dat Brugge op basis van deze reisverslagen al in 2008 bekroonde met de Travellers’ Choice Award. Maar ook in 2009 viel Brugge
(opnieuw) in de prijzen. Het vermaarde reismagazine Condé Nast Traveler plaatste Brugge op
de 7de plaats in de top 9 van de mooiste steden
van Europa. National Geographic zette Brugge
op de 19de plaats in de top 20 boeiendste reisbestemmingen wereldwijd. Mooie en onbetaalbare publiciteit waarvan Toerisme Brugge in
2010 de vruchten hoopt te plukken…

TOERISME IN CIJFERS
In 2009 kwamen er twee hotels bij: Grand Hotel
Casselbergh en Hostellerie Hof Ter Doest. De
afgelopen vier jaar steeg het aantal hotelkamers met 14%. In 2009 bleef het aantal exploitaties van gastenkamers ongewijzigd en dat is
opmerkelijk, want tussen 2005 en 2008 steeg de
capaciteit met maar liefst 41,4%. Mogelijk hebben potentieel nieuwe uitbaters hun beslissing
uitgesteld tot de komst van het nieuwe logiesdecreet dat vanaf 1 januari 2010 alle logiesvormen (dus ook de gastenkamers) in een overkoepelende regelgeving vat.

Evolutie logiescapaciteit

HOTELS
aantal hotels
hotelkamers
hotelbedden
GASTENKAMERS
aantal adressen
aantal kamers

2006

2007

2008

2009

109
3.112
6.998

111
3.171
7.118

111
3.264
7.180

113
3.497
7.693

143
301

157
337

168
362

168
363

Bij opmaak van het jaarverslag waren de cijfers van het voorbije jaar nog niet volledig ter
beschikking. Om een objectieve vergelijking van
het verblijfstoerisme over een aaneensluitende
periode van 12 maanden mogelijk te maken,
werden de laatste twee maanden van 2008 mee
opgenomen in de tabel. Dit overzicht biedt eveneens de mogelijkheid om het resultaat van de
wintercampagnes die Toerisme Brugge in de
voorbije jaren opzette te beoordelen. De cijfers
zijn echter een onderschatting van de realiteit,
want enkel van commerciële logiesvormen (hotels, jeugdlogies en campings) zijn cijfers beschikbaar, dus niet van de gastenkamers (toch
goed voor 1/10e van de beschikbare kamercapaciteit).

In de eerste 10 maanden van 2009 noteerde
Toerisme Brugge een wereldwijde terugval van
het aantal city trips. De daling van het aantal
overnachtingen in de Vlaamse kunststeden bedraagt in die periode gemiddeld 5,1%. De daling
doet zich vooral voor in het aantal buitenlandse
overnachtingen en meer speciﬁek in het corporate segment. Brugge doet het opmerkelijk
beter dan het Vlaamse gemiddelde met slechts
-2%.
Over een periode van 12 maanden bekeken
incasseert Brugge, net zoals de andere Europese stedenbestemmingen, zwaar verlies op de
Britse markt (-16,1%). Brugge kon het verlies in
haar belangrijkste markt in ruime mate compenseren door het aanzwengelen van nieuwe
overnachtingen uit vnl. Duitsland (+30,3%),
Frankrijk (+13,1%) en eigen land (+2,3%). In
deze markten proﬁleerde Brugge zich als ideale dichtbijbestemming voor een korte vakantie.
De buurlanden en Spanje totaliseerden in totaal
62,3% van de overnachtingen. 18,7% is afkomstig uit eigen land.
Voor de Brugse stedelijke musea en de bootjes
was 2009 een topjaar. Geholpen door het erg
mooie weer, behaalden de bootjes hun derde
beste resultaat ooit (na 2002 en 2003). Ook de
stedelijke musea behaalden hun derde beste
resultaat ooit (na 1994 en 2002). De stijging van
18% t.o.v. 2008 is vooral te danken aan de prestigieuze Karel de Stoute tentoonstelling. Binnen
de stedelijke musea blijft het Belfort de grootste
trekpleister met een record van 237.730 bezoekers in 2009.

Evolutie bezoekers musea en attracties
attractie
stedelijke musea
boottochten
City Tour Brugge
City Tour Damme

2006
736.029
934.889
44.982
1.924

2007
703.883
948.848
45.824
1.651

2008
763.123
907.960
46.930
1.593

2009
898.463
974.038
43.855
1.606

Evolutie aantal overnachtingen

november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
totaal
totaal winter

20052006
80.922
104.846
47.867
73.978
84.843
130.561
132.345
116.790
143.447
155.939
126.813
123.742

20062007
84.937
112.073
53.852
74.993
96.567
136.815
135.574
113.702
147.199
164.553
129.530
121.873

20072008
92.254
113.711
55.913
83.903
105.403
125.819
147.106
126.925
166.583
179.853
125.566
127.825

20082009
102.079
121.432
57.384
75.435
87.240
140.608
138.498
114.930
159.583
172.062
125.155
132.101

1.322.093 1.371.668 1.450.861 1.426.507
392.456

422.422

451.184

443.570
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Marketing
INCOMING
Het ‘reguliere’ toeristisch onthaal is een vlag
die vele ladingen dekt. Het cultuurtoeristisch
onthaal in het Concertgebouw wordt sinds 2005
georganiseerd vanuit de vzw BruggePlus. Onder
de incoming activiteiten van Toerisme Brugge
valt het receptief fysisch (kantoren station en
Zeebrugge) en het virtueel (telefoon, fax, post,
internet) publieksonthaal. Onder publieksonthaal wordt begrepen: de informatieverstrekking
alsook het reserveren van gidsen, logies, dagtrips voor groepen en de verkoop van commerciële producten (brochures, Brugge City Card).
De incoming afdeling realiseert dan ook een
belangrijke omzet ten voordele van de lokale
toeristische actoren.
De omzetcijfers bevestigen een aantal trends
in het consumentengedrag: met name het
toenemend belang van het online boeken en
het succes van modulaire, belevingsgerichte
bouwstenen (Brugge City Card, gidsbeurten)
als alternatief voor de programma’s die in arrangementvorm (vb. dagtrips en verblijfsarrangementen) worden aangeboden. Door op deze
trend te anticiperen, wist Toerisme Brugge de
omzet uit zijn incomingactiviteiten op peil te
houden. Opvallend zijn ook de bijzonder goede
bezoekerscijfers in het infokantoor in het station dat in maart 2008 werd geopend (een stijging van 181% in 2009). Binnen de incoming afdeling van Toerisme Brugge is ook een stevige
poot ‘pers en tradewerking’ uitgebouwd. In 2009
werden liefst 179 audiovisuele en printmedia en
39 professionele organisaties, afkomstig uit 23
landen, in Brugge ontvangen en begeleid.

Bezoekersaantallen in de toeristische
infokantoren
2005
2006
Concertgebouw 792.725(1) 928.810
In & Uit
Station
(1) aanvang telling: april
(2) aanvang telling: maart

2007
801.063
-

2008

2009

813.421 813.421
39.051(2) 121.396

Resultaten/omzet incoming afdeling
2005

2006

2007

2008

2009

gidsbeurten

117.843,50 136.352,00

145.676,50 140.407,50

157.662,00

dagtrips

271.896,20 287.049,90

272.489,10 204.362,50

178.900,60

arrangementen

-

-

logies-reserveringen

356.039,09 384.074,90

562.712,45 492.787,23

523.470,86

verkoop artikels

100.783,66 111.754,25

110.169,55

122.078,82

Brugge City Card
totaal
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25.760,50

-

37.397,80

-

491,80

-

96.327,41
-

31.050,00

872.322,95 956.628,85 1.093.546,40 933.884,64 1.013.162,28
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Toerisme Brugge staat, in samenwerking met
Toerisme Vlaanderen, in voor de internationale
marketing van de bestemming en van evenementen met internationaal (verblijfstoeristisch)
potentieel. Alle facetten van de marketing worden vanuit één afdeling georganiseerd. De marketingafdeling staat ondermeer in voor de commerciële productontwikkeling, de voorbereiding
en uitvoering van speciﬁeke campagnes en acties, de organisatie van de printcommunicatie,
de webmarketing, lay-out en ontwerpen voor diverse acties, de voorbereiding en opvolging van
vakbeurzen en workshops…
De marketingafdeling is o.a. verantwoordelijk voor de zeer succesvolle wintercampagne
‘Brugge, hartje winter’, die in 2009 aan haar
vierde editie toe was. Met deze campagne,
waarin samenwerking met carriers en media
centraal staat, wordt in de winterperiode een
prijsvoordelig aanbod in de markt gezet waaraan 54 hotels hun medewerking verleenden.
Met de introductie van de Brugge City Card
zette Toerisme Brugge in 2009 een nieuwe stap
op vlak van commerciële productontwikkeling.
Deze digitale stadspas, een belangrijk instrument in de toeristische marketing, moet vooral
de aanwezigheid van de bestemming ‘Brugge’
in het aanbod en de publiciteit van professionelen versterken. De Brugge City Card biedt
deels gratis toegang en deels korting op het
aanbod dat je met de stadspas kunt bezoeken.
Het principe is eenvoudig. Hoe meer je bezoekt,
hoe meer je bespaart. Op één na alle musea,
attracties en bezienswaardigheden zitten in het
gratis aanbod van de Brugge City Card vervat.
De Brugge City Card werd vanaf juli 2009 verkocht via de infokantoren in het station en het
Concertgebouw. In de opstartfase werden 824
kaarten verkocht. In 2010 wordt ingezet op de
distributie via de professionele sector (hotels,
gastenkamers, touroperators, incomings…).
Toerisme Brugge is van nabij betrokken in de
organisatie van het stadsfestival Brugge Centraal dat in 2010 plaatsvindt en staat samen met
Toerisme Vlaanderen in voor de coördinatie van
de internationale marketing.
Toerisme Brugge volgt trends en evoluties in
consumentengedrag op de voet. Zo is ze onder
meer lid van European Cities Marketing, een
samenwerkingsverband dat bestaat uit Europa’s toonaangevende citytrip bestemmingen.

Meeting in Brugge vzw | congresbureau
+HW FRQJUHVEXUHDX 0HHWLQJ LQ %UXJJH
Y]Z LV HHQ MRLQWYHQWXUH WXVVHQ GH 6WDG
%UXJJHHQGHSULYpVHFWRU+RRIGRSGUDFKW
LV KHW SURPRWHQ YDQ GH VWDG DOV FRQJUHV
HQYHUJDGHUEHVWHPPLQJPHWKHWDFFHQWRS
YHUJDGHULQJHQPHWRYHUQDFKWLQJ
In 2009 had de vzw 75 leden. Deze leden zijn
ondermeer de Stad Brugge, hotels, vergaderlocaties, evenementenkantoren, traiteurs, restaurants en andere congresdiensten.

Dubbele erkenning uit de sector
In 2009 kreeg Meeting in Brugge als eerste
Belgische congresbureau het felbegeerde kwaliteitslabel in de sector, uitgegeven door de
vakorganisatie ‘Destination Marketing Organisation International’. Dit label staat garant voor
de klantvriendelijkheid en snelle service die
geboden wordt aan organisatoren van een congres, evenement, meeting, incentive of ander
bedrijfsevenement. Van de vakvereniging MPI
- Meeting Professionals International - ontving
directeur Kathleen Bertier de ‘Best Supplier of
the Year 2008’ award.

Groot in kleinschaligheid
Brugge trekt vooral residentiële seminaries van
20 tot 150 personen aan. Deze vinden doorgaans
plaats in de prachtige vergaderhotels die Brugge rijk is. De grotere congressen vonden plaats
in het Congrescentrum Oud Sint-Jan, het Concertgebouw, de Stadshallen en zelfs het KHBO.
In veel gevallen werkt de hele stad mee: congreslocaties, hotels, traiteurs en ‘special venues’. Het is deze kleinschaligheid die voor een
uniek karakter zorgt.

Enkele cijfers
• In 2009 ontving Meeting in Brugge 587 aanvragen. Er waren 165 bevestigingen, waaronder 12 grote congressen (vanaf 200 personen).
• In totaal namen 15.000 mensen deel aan congressen/meetings/incentives/diners in Brugge
in 2009.
• Er waren 90 site visits, waarvan 80 % achteraf
boekte.
• De economische crisis zorgde voor veel afgelaste bedrijfsevenementen. Hierdoor bedroeg
het zakencijfer 85 % ten opzichte van 2008.
• De MiB website haalde gemiddeld 400 unieke
bezoekers per dag.
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Foto’s cover:
voorkant: gerestaureerde Smedenpoort, natuurexploratie in Beisbroek, voetgangers- en ﬁetsersbrug Expresweg ter hoogte van Tillegemstraat, publiciteit voor tentoonstelling Karel de
Stoute
achterkant: infomarkt Zeebrugge, 140-jarige
stadsschouwburg, jongerenontmoetingsplaats
Villa Bota
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