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BESTE BRUGGELING

U

w beleidsploeg is aan de slag, met het enthousiasme van een mooie lentedag.
Met grote beleidslijnen en met belangrijke accenten die de totale beleidsvisie
ondersteunen. We zijn samen aan de slag, dat wil zeggen met de schepenen,
met de gemeenteraadsleden en met de administratie.

Samen betekent ook: met de groep Brugge. Inderdaad, in het kader van efficiënt bestuur werken Stad Brugge, het OCMW en de welzijnsverenigingen en de Politie geïntegreerd én stadsbreed samen. Waar mogelijk betrekken we ook andere instellingen of
aanverwante besturen.
En we betrekken natuurlijk ook de Bruggeling, meer dan ooit en op tal van manieren.
De meest directe is wellicht die waarop we naar uw buurt komen: buurt per buurt komt
aan de beurt.*
Hier vindt u alvast de samenvatting van ons Brugs beleidsprogramma 2019-2024. Een
samenvatting inderdaad, want het volledige programma omvat 19 hoofdstukken en 515
beleidspunten.

Dat vindt u op www.brugge.be/beleidsprogramma2019-2024, duurzaam raadpleegbaar. Heeft u een gedrukt exemplaar nodig? Dat kunt u aanvragen via
communicatie@brugge.be.
U zult zien dat een aantal waarden en uitgangspunten over alle beleidsdomeinen
heen terugkomen: het vertrouwen dat we willen winnen door transparant te zijn en
in dialoog te gaan, de participatie die we willen bevorderen, de slimme reflex die we
willen installeren met de toepassing van innovatieve technologieën, de warmte en
beleving die we willen toevoegen aan elk project in elke deelgemeente, elke wijk,
voor elke Bruggeling…
Heel zichtbaar aanwezig doorheen ons beleidsprogramma is ons streven naar duurzaamheid. Bij de opmaak ervan lieten we ons inspireren door de zeventien Global Goals
for Sustainable Development (SDG’s), de doelen die de Verenigde Naties hebben geformuleerd voor een eerlijkere en duurzamere wereld. Met deze doelen geven we samenhang aan diverse inspanningen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid. De Global Goals bieden een sterk en integraal raamwerk voor ons dagelijks werk,
met een positieve blik op de toekomst. De SDG-icoontjes tonen aan welke doelen ons
beleid bijdraagt.
Wij Bruggelingen zijn fier op onze stad. En terecht. Het is mijn stelligste wens dat wij
de komende jaren werk mogen maken van een gelukkige leefgemeenschap én van een
centrumstad die de regiodynamiek aanwakkert. Want Brugge, dat is zorgen voor elkaar:
"Zuust lik 'n soazze zochte en goed, die héél de stad bedekt. Ol d'huuzen en de torren en de
menschen" (Willy Lustenhouwer).
Maar Brugge, dat is ook hoog mikken, want we zijn de derde stad van Vlaanderen, werelderfgoedstad, voetbalstad, cultuurstad, stad met een wereldhaven, het Europacollege en tal van kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, toonaangevende bedrijven, nieuwe
projecten…
Een nieuw beurs- en congrescentrum? Een hip nieuw cultuurkwartier? Brugge, smart
city? Een nieuw stadspark? Lees vooral verder!
Uw burgemeester,
Dirk De fauw

*Surf naar www.brugge.be/buurtaandebeurt voor een overzicht of
raadpleeg de kalender in je stadsmagazine.

Het is mijn stelligste
wens dat wij de
komende jaren
werk mogen maken
van een gelukkige
leefgemeenschap
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SOCIAAL EN
INCLUSIEF
VERBINDEND
EN PARTICIPATIEF

ONDERNEMEND

KLIMAATROBUUST
EN DUURZAAM

LEEF- EN WOONKWALITEIT

(VERKEERS)VEILIG

VERNIEUWEND EN ‘SMART’

ELKE GENERATIE TELT

Hier zie je de 17 duurzame doelstellingen met
in het midden van de cirkel de kernwoorden die
ons stadsbeleid karakteriseren. De toepasselijke
icoontjes herken je bij elk hoofdstuk.
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EEN WARME EN SOCIALE STAD
Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap. We
brengen de welzijns- en zorgnoden per deelgemeente in kaart, verhogen de premie voor
mantelzorgers en ontwikkelen woonzorgzones, voeren een seniorenbehoeftenonderzoek en
pakken eenzaamheid en armoede planmatig aan.
We zetten in op
-

kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten
online buurtplatformen, zodat buurtbewoners samen kunnen communiceren
vrijwilligerswerk en verenigingen. We onderzoeken onder andere de mogelijkheid om in elke
deelgemeente een polyvalente zaal ter beschikking te stellen voor gebruik door het plaatselijke verenigingsleven

We ontwikkelen initiatieven voor wie moeite heeft met het betalen van een woonst, van energie.
We onderzoeken hoe we de stadssite Tempelhof / De Dijk als hefboom kunnen inzetten om de
sociale cohesie in Sint-Pieters te versterken. Dieren dragen in veel gevallen bij tot levensgeluk;
we zetten in op dierenwelzijn.
Meer weten over wooncoaches, de Vrijwilligerscentrale, buurtcentra, Vierkant tegen uitsluiting, Mintus? Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.

Gezien het Woonzorgcentrum Minnewater
over een termijn van drie jaar vrij komt,
onderzoeken we welke de meest passende
invulling is van deze geklasseerde site.
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Zuust lik 'n soazze
zochte en goed
Willy Lustenhouwer

We bouwen een nieuw woonzorgcentrum nabij de Sint-Pietersplas voor
de noden van de meest zorgbehoevenden in het noorden van Brugge.

Om verbondenheid te stimuleren, richten we ons op de wijken en buurten.
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We evalueren de werking van
het Huis van de Bruggeling.

Via initiatieven zoals livestreaming van de Brugse gemeenteraad of het
experimenteren met burgerbudgetten betrekken we de burger maximaal bij het beleid.

Waarom moeilijk
doen, als het
samen kan
Loesje
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EEN KLANTVRIENDELIJKE
DIENSTVERLENING
We investeren in een klantgerichte en mensgerichte organisatie van Stad Brugge, OCMW én
Politie. Onze personeelsleden zijn de eerste ambassadeurs van onze stad, ons publiek is ruim
en divers: Bruggelingen uit de deelgemeenten en het stadscentrum en al wie hier woont, werkt
of onderneemt, vormen onze doelgroep.
Online en offline zijn we een bereikbare dienstverlener en partner. Ons partnerschap met de burger vertaalt zich ook in participatieprojecten waarin we experimenteren met burgerbudgetten.
We zetten in op
Ook Brugge zal meer divers worden.
We werken aan een non-discriminatiebeleid,
een racismebestrijdingsplan en een sterk
integratie- en inburgeringsbeleid.
We geven mensen kansen,
maar wijzen ook op de plichten.

gemotiveerde, oplossingsgerichte dienstverleners met empathie voor
de klant/burger/ondernemer
een mobiel loket voor de deelgemeenten en dienstverlening aan huis voor minder mobiele
mensen. Een toegankelijkheidsambtenaar zal trouwens werken aan het aspect toegankelijkheid bij alle projecten van Stad Brugge, van handelaars, diensten en centra
communiceren in heldere taal en het maximaal mogelijk maken om overheidsdocumenten
online op te vragen en in te vullen. Dat bespaart onze inwoners tijd en verplaatsingen

Intern is digitalisering de motor van slim besturen. Medewerkers van de groep Brugge werken
in een moderne omgeving, met digitale tools, flexibiliteit, ondersteuning en aandacht voor hun
welbevinden. Onderling vlot communicerende diensten, gemotiveerde medewerkers, eenvoudige processen en gecentraliseerd databeheer zorgen voor een optimale dienstverlening.
Meer weten over nieuwjaarsrecepties in uw buurt, ons non-discriminatiebeleid,
actieve openbaarheid… Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.
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DUURZAAM, MILIEUVRIENDELIJK
EN SLIM
We evolueren versneld naar een duurzame en klimaatrobuuste stad en geven het goede voorbeeld door ons wagenpark minder milieubelastend en onze gebouwen energiezuinig - en waar
mogelijk energieneutraal - te maken. Onze milieumaatregelen zijn doelgericht, ambitieus en
haalbaar. Duurzaamheidsmaatregelen beperken zich niet tot één beleidsdomein, maar zijn een
leidraad doorheen het totaalbeleid van groep Brugge en van tal van partners.
We passen de regelgeving aan om meer duurzaamheidsinvesteringen, zoals zonnepanelen en
groendaken, mogelijk te maken. We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen, ook in de binnenstad, op niet zichtbare plaatsen vanop het openbaar domein.
We maken van Brugge ook een Smart City: met innovatieve technologische toepassingen en
slimme datakoppeling kunnen we Brugge laten groeien en vlotter organiseren.
We zetten in op
-

het Burgemeesterconvenant 2020-2030 en ons engagement om bij te dragen aan duurzame
ontwikkeling met als kader de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
het ondersteunen en stimuleren van burgercoöperatieve projecten en groepsaankopen die
duurzaamheid bevorderen
een overkoepelende benadering van Smart City waarbij digitalisering, databeheer en oplossingen voor stadsuitdagingen in de domeinen mobiliteit, welzijn, leefmilieu, toerisme, openbaar domein…renderen over de verschillende domeinen heen

We rollen het klimaatplan uit, werken verder aan een duurzame voedselstrategie en lokaal kopen, aan Fair Trade, aan een windmolenplan, aan het stimuleren van energie-efficiëntie, onder
andere op het vlak van openbare verlichting, warmtenetten…
Voor elke grote uitdaging onderzoeken we welke rol data en technologie hierin kunnen spelen
en zorgen zo voor de slimme reflex.
Meer weten over het FSC-label, de relatie tussen goedkopere energiefacturen en duurzame
investeringen, groenblauwe dooradering, circulaire economie, het geluidsactieplan, het stappenplan voor betere luchtkwaliteit? Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.

We evalueren het gebruik van bestaande
oplaadpalen en plaatsen er zo nodig bij, zowel
in de binnenstad als in de deelgemeenten.
We bekijken de mogelijkheid om oplaadpalen
voor elektrische fietsen te plaatsen op
toeristische locaties in de deelgemeenten.
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Wij erven de wereld
niet van onze
voorouders, maar
wij lenen haar van
onze kinderen
Antoine de Saint-Exupéry

We verbeteren de algemene ecologie
van het oppervlaktewater en maken
werk van het actieplan ‘zuivere reien’.

Samen, ook met de inwoners
van de Brugse regio en met wie hier
komt werken of op bezoek komt,
zetten we stappen vooruit
richting duurzaamheid.
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We realiseren fietssnelwegen, zoals de F31:
een veilige fietssnelweg tussen Brugge
en Zeebrugge, zowel voor recreatieve
fietsers als voor fietsers in het kader
van woon-werkverkeer.

De Steenbruggebrug wordt vervangen door
een vaste, hoge brug en voor fietsers en
voetgangers komt er ook een beweegbare,
vlakke brug.

Het STOP-principe als uitgangspunt voor het hele mobiliteitsbeleid. Eerst voorrang
aan de voetgangers, dan aan de fietsers, vervolgens aan het openbaar vervoer en
tenslotte aan het autovervoer. Zo houden we de stad gezond en duurzaam.

Telkens als ik een
volwassene op een
fiets zie, wanhoop
ik niet langer over
de toekomst van
het menselijk ras
Herbert George Wells
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MOBILITEIT IN BRUGGE
We brengen de stedelijke Mobiliteitsdienst en de Verkeersdienst van de Politie samen. We
evalueren en optimaliseren het mobiliteitsbeleidsplan en het parkeerplan, in overleg met de
belanghebbenden. We maken een parkeerplan op voor elke deelgemeente. We onderzoeken of
een trambus ingezet kan worden voor de ontsluiting van de noordelijke deelgemeenten via het
openbaar vervoer.
De Brugse bruggen en de veiligheid in schoolomgevingen zijn aandachtspunten.
We zetten in op
-

het wegwerken van alle hiaten voor voetgangers, joggers en fietsers in de ring rond de
binnenstad
slimme toepassingen: om de binnenstad op piekmomenten autoluw te maken, voor drukteregeling en dynamische signalisatie, voor het digitaliseren van deelsystemen
aangepast openbaar vervoer: betere bereikbaarheid van de binnenstad (haltes, verbindingen…), zeker voor minder mobiele mensen, minder en kleinere (liefst elektrische) bussen in
de binnenstad, vlottere verbindingen tussen de deelgemeenten en het Station, frequentere
verbindingen tussen Brugge en de omliggende gemeenten

We bieden de nodige financiële en personele ondersteuning opdat over een termijn van 5 jaar
alle Brugse scholen een schoolvervoersplan zouden hebben. We breiden het aanbod aan gratis
parkeerplaatsen op rand-, en park and ride-parkings uit, gekoppeld aan een frequente shuttledienst naar de binnenstad. Ondergronds parkeren is minder duur dan bovengronds. We breiden
parking ’t Zand uit met 630 extra ondergrondse parkeerplaatsen en kijken om er het eerste uur
ondergronds parkeren of het ondergronds parkeren voor minder dan één uur gratis te maken.
Meer weten over gevleugelde zebrapaden, trage wegen, de ‘zeven km club’, de groene golf,
het beperken van het zwaar verkeer in woonwijken, de spertijdenregeling aan bruggen? Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.
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VEILIG EN LEVENDIG
De Politie moet beschikken over voldoende middelen om de veiligheid te verzekeren, maar we
zetten ook in op leefbaarheid opdat mensen zich veiliger zouden voelen. Preventieve en buurtgerichte werking vormt de hoeksteen van de politiewerking. We openen deuren naar nauwe
samenwerking: tussen de Politie en de gemeenschapswachten, maar ook met het welzijnswerk,
de dienst Preventie, scholen, de leefgemeenschap… Levendigheid in de stad wordt aangemoedigd, maar mag de leefbaarheid niet bedreigen.
We zetten in op
-

fysieke aanwezigheid van de Politie in elke deelgemeente, met een sleutelrol voor
de wijkagent
warme buurten, brede school, voldoende verlichting, overleg met horeca
nieuwe technologieën die het werk ondersteunen van wie onze stad veilig houdt:
camerabewaking, automatische nummerplaatherkenning

Een nieuwe bestuurlijke handhavingscel zorgt voor een nog efficiëntere aanpak van kleine en grote overlast en georganiseerde criminaliteit. De cel werkt onder toezicht van de burgemeester en
bestraft overlast op doordachte wijze met GAS-boetes (gemeentelijke administratieve sancties).
Meer weten over burgernetwerken, de rol van de gemeenschapswachten, het project Gele
Doos, de bescherming van haven- en bedrijfsterreinen?
Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.

We proberen de functie van wijkagent aantrekkelijker
te maken om zo extra kandidaten te vinden.
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Veiligheid bereikt
men niet door
muren te bouwen,
maar door deuren
te openen
Urho Kekkonen

We maken een ‘pleintjesplan’ met inrichting van de vrijetijdszones
en terrassen. We gaan na welk plein wat aankan en bespreken
spreiding in tijd en aantal evenementen per plein.

We onderzoeken in samenwerking met de
brandweerzone de wenselijkheid om te investeren
in een nieuwe brandweerkazerne in Brugge.
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We zetten onze schouders onder een nieuw voetbalstadion voor
Club Brugge en bouwen Jan Breydel uit als multifunctionele
sportsite en thuisbasis voor Cercle Brugge.

We onderzoeken de mogelijkheid om op het strand van
Zeebrugge op de vloedlijn een getijdenbad te bouwen,
waarin onder redderstoezicht gespeeld kan worden.

Het leven is als
fietsen. Om je
evenwicht te
houden, moet je in
beweging blijven
Albert Einstein

Met brede acties en een eigen stedelijke bijdrage zorgen we
ervoor dat de MUG-Heli structureel operationeel kan blijven.
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GEZOND EN WEL, EN STERK IN SPORT
We werken, met een structureel gezondheidsbeleid, verder aan een sociaal, geestelijk en
lichamelijk gezonde stad. Sport- en beweegmogelijkheden nemen we op in onze ruimtelijke
ontwikkelingskeuzes. We realiseren eigen sportinfrastructuur en zijn regisseur voor een gedifferentieerd Brugs sport- en beweegaanbod in samenwerking met andere sportieve actoren.
Buurtgerichte zorg met aandacht voor kwetsbare groepen zorgt voor mentale veerkracht.
We zetten in op
-

betaalbare gezondheidszorg voor iedereen en zorgcoaches die voor een gezin/oudere de
verschillende vormen van hulpverlening op elkaar afstemmen
een integraal en geïntegreerd beleidsplan 2019-2025 rond alcohol- en druggebruik met een
preventief, repressief, curatief beleid
hoogwaardige sportterreinen in kunstgras, hedendaagse atletiekaccommodatie, indoor
sportinfrastructuur in Lissewege, Koolkerke, de binnenstad…, een groene sport- en recreatiesite aan de Vaartdijkstraat, opwaardering van sportcentrum Koude Keuken en verdere
ontwikkeling van de Sint-Pietersplas als recreatief gebied

We ontwikkelen een gezondheidsbeleid waarin alle beleidsdomeinen partner zijn: bossen en
parken geven zuurstof, trage wegen stimuleren fietsen en stappen, stadslandbouw wordt aangemoedigd, en buurtcontacten zorgen ervoor dat we ons goed in ons vel voelen. Bij ruimtelijke
ontwikkelingen met impact wordt een sport-/beweegtoets ingevoerd: ontwikkelaars zullen bij
de realisatie van grotere bouwprojecten of verkavelingen sporttoestellen moeten plaatsen. Zelf
maken we de openbare ruimte aantrekkelijker om te sporten en te bewegen, met ruimte voor
urban sports en sport en beweging langs en in de Brugse wateren.
Meer weten over Gezonde Gemeente Brugge, innovatieve referentiezorg voor iedereen, AEDtoestellen, de samenwerking met scholen om sporten te bevorderen?
Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.
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STADSONTWIKKELING EN WONEN
Strategisch ruimtelijk beleid geeft vorm aan de verdere ontwikkeling van onze deelgemeenten
en binnenstad. We gaan voor een stad die mensvriendelijk en toekomstproof ontwikkeld wordt.
Wonen moet er betaalbaar en aantrekkelijk zijn voor verschillende generaties (zowel voor de student als voor de senior) en voor een sociale mix van mensen. We spelen in op nieuwe woontrends
en voeren een premiebeleid dat onder andere het duurzaam wonen bevordert. We beschermen de
open ruimte op het Brugse grondgebied en maken een parken- en bossenplan op.
We zetten in op
-

minder druk op de woonmarkt: door bedrijfs- en fabriekspanden, religieuze gebouwen, kazernes en openbare gebouwen die niet meer gebruikt worden een woonbestemming te geven, door
leegstand en verkrotting aan te pakken…
sociale huisvesting die integratie bevordert, met kleinere projecten en spreiding. Er komen 700
extra sociale woningen en het bestaande patrimonium wordt opgewaardeerd aan de hand van
een renovatieplan. Sociale woningverhuur wordt gestimuleerd
een kernversterkend beleid, met de opmaak van een winkel- en horecaplan waarin handel- en
horecabestemmingen vastgelegd en beperkt worden in functie van de leefbaarheid van de stad

Meer weten over de community land trust van Stad Brugge, het woonloket, het integraal toezichtsbeleid, het kenniscentrum rond religieus erfgoed, premies en woonmeters? Raadpleeg het
volledige beleidsprogramma 2019-2024.

We stemmen de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening op het bouwen, verkavelen en beplanten
af op de hedendaagse trends en noden. Cohousing,
levenslang wonen en andere vormen van samenwonen
willen we mogelijk maken, en we stimuleren de aanleg
van speeltuinen en grote terrassen bij appartementen.
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Met renovatiepremies voor jonge gezinnen, hippe reconversieprojecten
(bv. brouwerijen of kazernes die woningen worden) en wonen
aan het water trekken we jonge mensen aan.

Steden hebben
het vermogen
om aan iedereen
iets te schenken,
alleen omdat en
alleen wanneer
ze door iedereen
gemaakt worden
Jane Jacobs

Buiten de beschermde stadsgezichten mogen de terrassen het hele jaar blijven
staan, mits eenvormigheid. De terrastaks in de deelgemeenten wordt gehalveerd.
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We leggen de Katelijnestraat, de Vlamingdam, de Sint-Jorisstraat
en het gedeelte van de Burg onder de bomen opnieuw aan en
verschillende pleinen krijgen een stadsvernieuwingslook.

We maken een bomenbeheerplan op en planten jaarlijks minstens
300 extra hoogstambomen aan. Voorts leiden groene invalswegen,
tuinstraten, volkstuintjes, bebloemingsacties (in samenwerking met
de inwoners)… naar een stad waar natuur de buurten laat opleven.

Speelzones en speeltoestellen in het straatbeeld, autoluwe straten, outdoor
fitnesstoestellen, petanquebanen, zitbanken en picknicktafels en publieke
barbecuetoestellen verzekeren belevingsruimte voor jong en oud. Voor
senioren zijn er hogere banken met leuningen voor meer zitcomfort.

Elk onderdeel van
hun inrichting is een
kans voor steden
om creatief uit te
drukken in welke
mate ze begaan
zijn met mensen
Brent Toderian
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ADEMEND OPENBAAR DOMEIN
Een innovatief ingericht openbaar domein geeft dynamiek. Voor belevings- en beweegmogelijkheden op maat gebeurt de (her)aanleg en (her)inrichting van publieke ruimtes met aandacht
voor de leefwereld van elke gebruiker. Groen krijgt een hoofdrol en veilige en goed onderhouden
wegen ondersteunen een mobiliteitsbeleid dat wandelen en fietsen aanmoedigt. Parken, bossen
en stadstuinen bieden ontspannings- en speelruimte, dragen bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming en zuiveren onze lucht.
We zetten in op
-

strategische stadsverniewingsprojecten zoals de site aan de Dijver en de site Minnewater
(rusthuis) en stadsrepubliek met Kuipersstraat
een meer veilige oversteek van de R30 (ring) aan het Station, kant centrum, met een landschapsbrug voor fietsers en voetgangers. We creëren daar ook een nieuwe groene ruimte;
een architecturaal knappe toegangspoort tot de stad
de volledige, gefaseerde heraanleg van de Brugse ring vanaf de Canadabrug tot aan de
Gentpoort. Dat gebeurt met ondertunneling van onder andere de Bevrijdingslaan, het stuk
langs het Koning Albert I-park en met de aanleg van een poortplein ter hoogte van de Gentpoort. Ondertussen zoeken we een oplossing voor het drukke verkeersknooppunt Bloedput

Een doordacht ingericht, net openbaar domein nodigt uit tot samen zorgeloos genieten en bewonderen. Daar gaan soms belangrijke ingrepen aan vooraf. We maken een openbaar voetpaden-, fietspaden- en stratenplan op, inclusief riolering, voor elke deelgemeente, mét timing en
dit voor periodes van drie jaar.
Een minder hinder coördinator zal bij wegwerkzaamheden in handelsstraten en aan verbindingswegen overleg organiseren om de verkeersdoorstroming maximaal te verzekeren en de
uitvoeringstermijnen zo kort mogelijk te houden.
Meer weten over little free libraries, de plannen voor het Gezellekwartier, het afwegingskader
voor bestratingsmaterialen, een nieuwe parkkiosk, ons prioritair strooiplan, gescheiden afvalrecipiënten op het openbaar domein? Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.
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KANSEN EN ACTIE VOOR KINDEREN
EN JONGEREN
Brugge moet een bloeiende, kind- en jongerenvriendelijke centrumstad zijn die zich verder
inzet om de leefwereld van kinderen en jongeren te verbeteren, zowel in de vrije tijd als op
school. We maken plaats voor de jeugd met infrastructuur op maat op stads-, deelgemeente- en
wijkniveau, maar we geven ook ruimte aan een jonge dynamiek waarbinnen we eigen initiatief
aanmoedigen. We stimuleren samenwerking en denken breed. We verankeren de kind- en jongerenreflex in elk beleidsdomein en we waken erover dat niemand – noch op het vlak van ontspanning, noch op het vlak van onderwijs - uit de boot valt.
We zetten in op
-

-

-

speelprikkels, waterspeelelementen en elke zomer een groot pop-up speelplein, natuurspeelpleinen en groene schoolspeelstraten, maar ook een Masterplan Jeugdlokalen, fuifen concertruimte, en de mogelijkheid om een jeugdhuis op te starten in de noordelijke
deelgemeenten
een School of Arts in Brugge als hefboom voor de creatieve maakindustrie. Door kunstscholen in het secundair onderwijs te laten samenwerken, willen we het volledige aanbod aan
kunstonderwijs beschikbaar hebben in cultuurstad Brugge. We onderzoeken of we nieuwe
disciplines (mode, media, dans …) kunnen aanbieden en of een voltijdse secundaire richting
‘muziek’ haalbaar is
een eengemaakt kortingssysteem voor alle Brugse jongeren, voor alle vrijetijdsparticipatie
zodat iedereen, zonder stigma, kan deelnemen aan jeugdwerk en activiteiten. We breiden
ook het systeem van onderwijscheques uit, onder andere voor gezonde voeding
We dagen jongeren uit om creatief hun plaats op te eisen door het stimuleren van de werking
van jeugdverenigingen, jeugdhuizen en andere jeugdinitiatieven. We verminderen de administratieve lasten en begeleiden experiment met een laagdrempelige impulssubsidie. We
ondersteunen innovatieve vormen van onderwijs en zetten in op het dichten van de digitale
kloof. Vanaf 2019 werven we brugfiguren aan die in het basis- en secundair onderwijs zorgen
voor een vlot en duurzaam contact tussen school en gezin.

Meer weten over kleuterparticipatie, brede school, de ondersteuning van maatschappelijk
kwetsbare jongeren, het online platform voor zalenverhuur? Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.

Mede in het kader van brede school stemmen
we opvang en vrije tijd op elkaar af voor
schoolgaande kinderen tot 12 jaar. Nadruk
leggen we daarbij op voor- en naschoolse opvang
en opvang tijdens de vakantieperiodes.
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Bijna alles dat
groots is, is gedaan
door jongeren
Benjamin Disraeli

We bouwen het studentenhuis aan het Beursplein uit als een plek
waar studenten(verenigingen) en Brugse jongeren elkaar kunnen
ontmoeten en ondersteuning krijgen. De uitbating gebeurt met
maximale participatie, waarbij studenten(verenigingen) medebeheerder
en -eigenaar zijn, én met aandacht voor goede buurtrelaties.

We geven de nodige ondersteuning om jonge creatievelingen te
begeleiden. We organiseren activiteiten in de binnenstad en de
deelgemeenten, of laten ze door jongeren zelf organiseren.
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We koesteren het Cactus Muziekcentrum, met het Cactusfestival
en z’n antennes op de wijde muziekwereld. We ondersteunen
de bouw van hun nieuwe concertzaal op het Kanaaleiland.

De musea houden we gratis voor Bruggelingen.

De kunst zelf zal ons
vertellen wie ze is.
Niet ik. Ik kan alleen
maar een ticket voor
de ontdekkingsreis
aanbieden
Jan Hoet

Het orkest Anima Eterna Brugge en het MA-festival
verankeren we verder in Brugge. We zijn trots op de
kamerensembles en het rijke en kwalitatieve koorleven. In
de winter organiseren we een koorfestival langs de reien.
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VEELZIJDIGE CULTUURSTAD
Een nieuwe creatieve wijk voor Brugge cultuurstad, nieuwe culturele infrastructuur, de bestendiging en uitbouw van grote evenementen en de opstart van nieuwe initiatieven… De ambities
op cultuurvlak zijn groot, even groot is het bewustzijn dat samenwerking cruciaal is: met de cultuursector, met verenigingen, met creatief talent, met toeristische actoren, met het bedrijfsleven…
Cultuur moet er zijn in al zijn vormen en voor iedereen, ook in de deelgemeenten.
We zetten in op
-

-

een cultuurbeleidsplan met een breed draagvlak, structureel overleg met de cultuursector en
maximale cultuurparticipatie met aandacht voor buurtgerichte activiteiten en kansengroepen
een infrastructurele boost met een nieuwe tentoonstellingshal als het sluitstuk van het Brugse
museumkwartier, geschikt onderdak voor cultureel talent: muziek, dans, theater, beeldhouwkunst, schilderkunst ..., steun aan verenigingen die hun infrastructuur willen opwaarderen. Als
eigenaar van het Concertgebouw Brugge, grote Vlaamse cultuurinstelling, voorzien we een
versterkt partnership, gebaseerd op een duurzaam infrastructuurbeheer
de Triënnale die wordt uitgebreid met smaakmakers in de deelgemeenten. En in de jaren dat
er geen Triënnale is, plannen we een driejaarlijkse grote tentoonstelling. We onderzoeken of
Brugge Plus de Reiefeesten op een vernieuwende wijze kan organiseren

Brugge Plus is een katalysator voor nieuwe en bestaande openluchtevenementen. We vereenvoudigen de aanvraag voor het huren van stedelijke locaties en stellen de culturele centra van
Stad Brugge efficiënter open voor het verenigingsleven. We onderzoeken de mogelijkheid van een
crowdfundingplatform voor culturele initiatieven.
Meer weten over het bibiotheekbeleid, streetart, stand up comedy, de award voor straatkunstenaars, de relatie tot Kaap, Lumière, Raakvlak… Raadpleeg het volledige beleidsprogramma
2019-2024.

We ondersteunen de Brugse stoeten en processies
als belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed.
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TOERISME, ZEGEN EN UITDAGING
We positioneren Brugge als een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle bestemming op de recreatieve en zakelijke markt. De impact van het toerisme in Brugge moet beheersbaar blijven; het
authentieke karakter van de stad moet gevrijwaard blijven en het toerisme moet de gewenste
dynamiek van de stad ondersteunen. We onderzoeken de mogelijkheid om het bovengronds
parkeren door toeristen in de binnenstad te verhinderen. We volgen de toeristische druk op de
woonmarkt nauwgezet op: om permanent en betaalbaar wonen in de binnenstad mogelijk te
houden, houden we de selectieve hotelstop in de binnenstad aan en ontwikkelen we een stadsbrede visie op vakantiewoningen.
We zetten in op
-

citymarketing en communicatie die meerwaardebezoekers aantrekt: meerdaags residentieel (cultuur)toerisme en tijdens de kalmere weekdagen zakentoerisme
een permanente opvolging van het stijgend aantal toeristen en het belasten van de belastende vormen van toerisme
een uitgebreide communicatie naar en samenwerking met de hotelsector, horeca-uitbaters
en winkeliers die op deze manier volwaardige partners kunnen worden

Het nieuwe beurs- en congresgebouw begeleidt onze doelstellingen om het zakentoerisme tijdens de weekdagen te laten groeien. Voor die beoogde groei richten we ons bij voorrang op bedrijven en organisaties die een werking hebben binnen de economische sectoren waarin we zowel met de stad als met de provincie goed scoren. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we nieuwe
economische sectoren kunnen aantrekken.
Meer weten over de kwalitatieve groei van het bezoekerspubliek en de promotie voor Brugge?
Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.

Het toerisme in Brugge draagt op duurzame wijze bij tot het geluk
van haar inwoners, haar ondernemingen en haar bezoekers.
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Reizen is fataal
voor vooroordelen,
onzin en tunnelvisie
Mark Twain

We willen dat het nieuwe beurs- en congrescentrum
op het Beursplein in de eerste plaats gebruikt wordt
voor congressen, vaak gekoppeld aan kleine beurzen.

Voor het cruisetoerisme willen we dat de haven van
Zeebrugge een inschepings- of ontschepingsplaats
wordt, zodat de passagiers enkele nachten in Brugge
verblijven. Haven en Stad Brugge zijn partners in het
voeren van een cruisebeleid. Met rederijen maken we
afspraken om het aantal aanlopen meer te spreiden.
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We stimuleren en ondersteunen lokale talenten en ambachten,
zoals Handmade in Brugge dat we versterken met een eigen
makerslabo. We zetten een Brugs crowdfundingplatform
(publieksfinanciering) op voor jonge ondernemers.

We herwerken de toelage voor innovatieve handels- en horecaconcepten
en werken bijkomende acties uit om kwaliteitsvolle concepten
naar Brugge te halen. We verbreden de huidige animatie- en
promotiepremie en geven kansen aan vernieuwende initiatieven.

Samenkomen is een
begin, samenblijven
is vooruitgang,
samenwerken
is succes

Henry Ford

De bouw van een nieuwe zeesluis vergt begeleiding bij de herlocatie van woon- en bedrijfsfuncties.
We waarderen het openbaar domein in de zone rond de jachthaven op. We pakken het strand en
de zone rond de Stella Maris Kerk aan. We creëren op de site Knaepen een kustpark.
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WERK EN ONDERNEMEN
We maken stad en regio ondernemersgericht met aangepaste economische dienstverlening
en we koesteren onze haven als economische troef die werk geeft aan meer dan 20.000 mensen. We creëren economische dynamiek door in te zetten op innovatie en kruisbestuivende samenwerkingsverbanden met diverse economische actoren, gaan voor jobcreatie (met aandacht
voor maximale sociale inclusie) en leggen stadseigen accenten voor kwaliteitsvol ondernemerschap. We brengen de uitbouw van de haven in balans met het wonen en de vitaliteit in de omliggende woonkernen.
We zetten in op
-

-

-

een nieuwe dienst werk en ondernemen met klantenmanagers die ondernemers gericht,
snel en efficiënt helpen, onder andere in verband met bedrijventerreinen en bedrijfsruimte,
vergunningen en premies. Een centrummanager staat dan weer in voor een kernversterkend
beleid, zodat het hart van de stad kwalitatieve investeerders aantrekt
de ontwikkeling van het bedrijventerrein de Spie, een bedrijventerrein aan de Blankenbergsesteenweg (met onder andere een nieuw voetbalstadion) en de ontwikkeling van de economische as Station- Kinepolis-Chartreuse met aan de Chartreuse een zone voor hoogwaardige diensten
een ecologisch verantwoorde haven, met een duurzame ontsluiting, windmolens in havengebied, schepen die aangemoedigd worden om hun emissie te beperken... vloeibaar aardgas
(LNG) als scheepsbrandstof wordt sterk gepromoot en de verschillende mogelijkheden voor
het gebruik van walstroom worden versneld onderzocht. De Maatschappij van de Brugse
Zeehaven (MBZ) bekijkt ook de mogelijkheden van waterstof in de haven

We willen voor iedereen maximale kansen tot tewerkstelling. Hiertoe creëren we zowel de
randvoorwaarden (vervoer, kinderopvang, aanpak sociale problematieken, trajectbegeleiding,
opleiding…) als een gedifferentieerd aanbod. We ondersteunen onze landbouwers door korte
keten-initiatieven te stimuleren en burgers met hun activiteiten in contact te brengen via netwerkevents, stedelijke communicatie, kennismakingstrajecten voor de jeugd…
Meer weten over blauwe economie, hackatons, het sociaal tewerkstellingsbeleid en sociale
clausules, de kermiskalender, de samenwerking tussen Stad Brugge en MBZ? Raadpleeg het
volledige beleidsprogramma 2019-2024.
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BRUGGE, FINANCIEEL GEZOND
We streven als groep Brugge (Stad Brugge, OCMW, Politie) en alle aanverwante besturen
(brandweerzone, kerkbesturen, ziekenhuis, satellietvzw's…) naar een integraal gezond Brugs
financieel beleid. Elke dienst is mee verantwoordelijk voor het kostenbewust omspringen met
overheidsgeld. We verhogen de belastingen niet voor de Brugse inwoners en bedrijven op het
Brugs grondgebied: we verhogen de personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing niet.
We zetten in op
-

een analyse bij de start van de legislatuur om na te gaan hoe we de kosten kunnen verminderen en het zoeken naar maximale externe financiering, zowel Europees, federaal als Vlaams
een financiële doorlichting van het beleidsprogramma en andere investeringsvoorstellen,
waarbij de financiering gebeurt tegen een zo laag mogelijke kostprijs, zoveel mogelijk met
eigen middelen
een verdere modernisering van onze financiële dienstverlening aan de Bruggeling, met
klemtoon op digitalisering van facturatie en online betalen

We besparen door aankopen te centraliseren, door een efficiënt gebouwenbeheer en zuinig
energiegebruik, thuiswerk, raamcontracten (met oog voor lokaal kopen en de ecologische voetafdruk), model openbare aanbestedingen, de integratie van OCMW en Stad Brugge…
Meer lezen over ethisch bankieren, de nieuwe werking in verband met overheidsopdrachten?
Raadpleeg het volledige beleidsprogramma 2019-2024.

Zuinige dienstwagens en elektrische fietsen voor verplaatsingen
binnen de stad sparen het milieu en de portemonnee.
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Planning zonder
actie is futiel,
actie zonder
planning is fataal
Cornelius Fichtner

We verhogen de belastingen niet voor de Bruggeling of voor Brugse bedrijven.

De Europese Cel wordt versterkt aangezien we zo Europese
middelen binnenhalen om Brugse projecten te realiseren.

WIL JE HET BELEIDSPROGRAMMA 2019-2024
IN DETAIL LEREN KENNEN?
Surf naar www.brugge.be/beleidsprogramma2019-2024
en raadpleeg het op een duurzame manier.
Toch liever een gedrukt exemplaar?
Vraag het aan via communicatie@brugge.be en haal het, na
ontvangst van een bevestigingsmail, op in het Huis van de
Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge. Openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag van 8.30 tot
20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge

