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BESTE BRUGGELING

D

eze zomer wordt niet zoals alle andere. Het coronavirus blijft beslag leggen op ons leven
en we moeten een beroep doen op ons aanpassings- en doorzettingsvermogen om daarmee om te gaan. Dat is niet vanzelfsprekend. Iedereen zoekt een manier om de situatie
een plaats te geven en voor de ene lukt dit beter dan voor de andere. In het vorige nummer
vermeldden we het al: je bent niet alleen. Een steuntje in de rug, een bemoedigend schouderklopje of een troostend gesprek is vaak maar een telefoontje of e-mail verwijderd. Veel Bruggelingen staan klaar om een handje toe te steken. Aarzel niet om te bellen naar 050 44 8000 of
te mailen naar info@brugge.be als je hulp nodig hebt of met vragen zit. De medewerkers van ons
contactcenter zullen je zo goed mogelijk helpen en informeren.

Brugge moet zo
goed mogelijk
bestuurd worden

Samen moeten we ons inspannen om niet bij de pakken te blijven zitten. Ook de Stad als organisatie moet zich aanpassen en bijsturen, helpen en plannen maken waar dat mogelijk is. Want
corona of niet, Brugge moet zo goed mogelijk bestuurd worden, ook als dat minder evident is.
Deze crisis heeft grote gevolgen voor de verschillende sectoren van onze samenleving. Het
stadsbestuur werkte daarom een relanceplan uit en zet ruim 6,7 miljoen euro opzij om de impact op inwoners, handelaars en verschillende andere sectoren te beperken. Meer daarover lees
je verder in dit nummer.
In deze editie richten we onze blik ook naar andere aspecten van onze toekomst, onder meer
met een aankondiging van de Pre-Triënnale, maar ook met een bijdrage over ons engagement
tegenover het klimaat. Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant zet Brugge immers een belangrijke stap om de uitstoot van broeikasgassen in onze stad tegen 2030 met 40%
te verminderen. Ook jij kunt als Bruggeling zorgen voor morgen en tekenen voor de toekomst.
Voorts kom je meer te weten over allerlei initiatieven die in deze periode een alternatief willen
bieden voor de vele evenementen die we deze zomer zullen moeten missen. Verschillende acties
laten je Brugge op een totaal andere manier (her)ontdekken.
Dierbare Bruggeling,
Samen met jou doet het stadsbestuur er alles aan om deze tijd zo goed en verantwoord mogelijk
door te komen. Intussen kijken we gedreven en hoopvol vooruit, want er komt een dag dat we
deze periode achter ons zullen laten. Respecteer intussen de regels, blijf gezond, zorg goed voor
elkaar en houd de moed erin!
Uw burgemeester,
Dirk De fauw
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BUURT AAN DE BEURT: ZEEBRUGGE
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ANDY CATRYSSE
Andy (16) woont met zijn ouders, twee broers
en zus in de Heiststraat in Zeebrugge Dorp.
Hij volgt de richting boekhouden-informatica
in Middenschool Atheneum in Knokke-Heist.
Andy houdt van plezier maken met zijn vrienden
en gaat graag naar het WUK-kot. Dit ‘weguutjekot’
– een initiatief van Route 36 - is een jeugdontmoetingsplaats in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge. Jongeren tussen 12 en 16 jaar nemen er
deel aan sport- en vrijetijdsactiviteiten en maken
samen uitstappen. Op vrijdagavond kunnen ze
elkaar in het WUK-kot ontmoeten.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?
Zeebrugge is klein en veel mensen hier kennen
elkaar. Dat heeft goede, maar ook minder goede
kanten. Het WUK-kot vind ik een heel goed initiatief. Mijn mama raadde het me enkele jaren geleden aan toen ze erover had gelezen op Facebook.
Ik ben er toen alleen naartoe getrokken en sindsdien ben ik blijven gaan. Ik kom er zeer graag.
WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?
Ik ga heel graag naar het Sint-Donaaspark in de
Sint-Donaasstraat. Deze groene long heeft een
speelplein, een voetbalplein en een petanqueplein.
Ook de kinderboerderij achter sportcomplex De
Landdijk vind ik een toffe plek.
WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?
Hoewel we een ‘klein stadje’ zijn, steunen de mensen elkaar door dik en dun. Dat vind ik mooi om
te zien.
WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?
Eenmaal de hele coronacrisis voorbij is, zou het fijn
zijn als meer jongeren naar buiten zouden komen
om elkaar te ontmoeten. Niet enkel in de bestaande groepjes, maar als een grote groep jongeren.

Zeebrugge: een dorp en
een familiale badplaats
met een eindeloos breed
strand, maar evengoed
een wereldhaven
Gebied: Zeebrugge is door het Boudewijnkanaal
verbonden met het historische Brugge en
grenst aan het dorpje Zwankendamme.
LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN
- Sinds april 2019 heeft Zeebrugge een buurtgericht
netwerk. Dit netwerk brengt verschillende diensten
samen om tegemoet te komen aan de noden van de
bewoners. Zeebrugge is een van de zes buurten die
deelnemen aan een drie jaar durend proefproject.
Het netwerk krijgt jaarlijks 25.000 euro om concrete
acties en veranderingen uit te werken, zoals het verfraaien van buurtspeelpleintjes, het verbeteren van
de maatschappelijke dienstverlening, het zwerfvuilvrij
maken van Zeebrugge en het organiseren van ontmoetingsmomenten voor gezinnen.
Het buurtgericht netwerk wil alle Zeebrugse kinderen
laten leven in een buurt die de nodige kansen tot ontplooiing biedt. Ze blazen mee nieuw leven in de ontwikkeling van Zeebrugge als leef- en woongebied. Wil je er
meer over weten?
Neem contact op via:
- bieke.vanfleteren@brugge.be of 050 47 55 63;
- laurens.debonne@spoorbrugge.be of 050 32 60 87;
- laurence.coene@huisvanhetkindbrugge.be of
050 47 55 15.
- In 2015 organiseerde de Vlaamse overheid een wedstrijd voor stadsvernieuwingsprojecten. Voor het project ‘De revitalisering van Zeebrugge’ won Brugge
een subsidie van 90.000 euro. De toelage werd gebruikt
voor de opmaak en het ontwerp van het plan 'Toekomst
Zeebrugge vandaag en morgen' dat in oktober 2017
werd voorgesteld. Met dit plan heeft het stadsbestuur
voor het eerst een allesomvattende studie over Zeebrugge in handen. Die kan als leidraad dienen voor alle
ontwikkelingen die Zeebrugge een mooie toekomst willen geven.
- De haven krijgt een nieuwe zeesluis en een nieuwe
verbindingsweg: de Nx. De Vlaamse Regering heeft het
besluit hiervoor definitief vastgesteld en bevestigde de
Visartsite als voorkeurslocatie. Voor de Nx werd geopteerd voor een tunnel. De komende jaren werkt de
Vlaamse overheid het project verder uit, in samenspraak
met alle betrokken partijen. De investering bedraagt
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1 miljard euro en moet voor economische groei en extra jobs in de
haven van Zeebrugge zorgen. De Stad wil bewoners en bedrijven die
onteigend worden volop ondersteunen. Het stadsbestuur pleit voor
een correcte vergoeding en begeleiding bij de zoektocht naar een
nieuwe woning of bedrijfslocatie. Er komen extra maatregelen voor
wie blijft wonen in de nabijheid van de sluis. Hiervoor wordt samen
met de bewoners een leefbaarheidsplan uitgewerkt.

-

‘Nieuwe Sluis Zeebrugge’ zit op dit ogenblik in de uitwerkingsfase. In dit stadium krijgt het project een gedetailleerde
uitwerking. Ook de uitvoeringswijze wordt vastgelegd. Eerst
werd een projectonderzoeksnota (PON) geschreven. Die
geeft meer informatie en beschrijft wat er nog onderzocht
wordt in verband met de voorkeurslocatie.
Je kunt de PON nog tot en met vrijdag 10 juli inkijken en suggesties of bemerkingen geven. Voor meer informatie surf je
naar www.nieuwesluiszeebrugge.be. Op deze site vind je ook
de PON zelf terug.
De nota inkijken kan na afspraak ook in het Huis van de
Bruggeling, in de Gemeenteafdeling Zeebrugge en in het
buurthuis d’Oude Stoasie.
Op het Marktplein en op het pleintje aan het buurthuis
d'Oude Stoasie staan vanaf maandag 22 juni tot en met
vrijdag 10 juli zuilen waarop meer uitleg staat over de
inhoud van de PON. Ze verschaffen ook info over de inspraakmogelijkheden. Wie vragen heeft, kan gratis bellen naar 0800 20 229 of mailen naar
nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be.

Site Knapen is het voormalig militair domein aan de Baron de Maerelaan, de Kustlaan en de Veerbootstraat. Deze site wordt een aantrekkelijk kustpark en een nieuwe groene long voor Zeebrugge. De
zone kan bijvoorbeeld plaats bieden aan moestuintjes, een zwemvijver en een kinderboerderij.
Een vlotte verbinding tussen de Strand- en de Stationswijk is een
must. Om dit mogelijk te maken, is de sanering van de gronden
in opdracht van Defensie een eerste belangrijke stap. Binnenkort
volgt een nieuwe bodemproef. Zodra de grond niet langer vervuild
is, volgt de overdracht ervan naar Stad Brugge. De buurtbewoners
worden actief betrokken bij de verdere uitwerking van dit project.
- In het dossier van de kustverdediging en het kruispunt op de Baron de Maerelaan liepen de aanpassingen aan de nutsleidingen
tot april. De bouw van de stormmuur start in september, op voorwaarde dat het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK) een omgevingsvergunning krijgt van het Departement Omgeving. Eind 2019 diende MDK deze aanvraag in.
- Een proper strand met gezonde lucht. Dat was de boodschap in
Zeebrugge vorige zomer. De Stad koppelde daar verschillende acties aan. Een stuk strand rond het openbare Badengebouw, het
Sportstrand en de strandbibliotheek werd rookvrij gemaakt. Jobstudenten en gemeenschapswachten zagen erop toe dat niemand
dit gedeelte betrad met een sigaret in de hand.
Aan de ingang van het rookvrije strand werden verhoogde peukentegels geplaatst en strandgangers die buiten de rookvrije zone
rookten, werden aangesproken en gesensibiliseerd. Ze kregen een
strandasbak of een peukenbuidel.
- De fiets moet een belangrijkere plaats innemen in de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven. De Stad, het provinciebestuur en het
havenbestuur (MBZ) slaan hiervoor de handen in elkaar. Tien jaar
geleden werd een eerste Masterplan Fiets voor Zeebrugge opgesteld. Vijftig kilometer aan fietspaden (waarvan twintig kilometer in
de haven zelf) en fietssnelwegen rond en door de achterhaven wor-

-

-

den hierin voorzien. Een nieuwe brug met vrijliggende fietsstrook
over het Verbindingsdok dichtbij Tropicana is de blikvanger.
In de toekomst zul je gemakkelijker van en naar Zeebrugge kunnen fietsen dankzij de fietssnelweg F31. Waar mogelijk worden al
delen aangelegd. De aanleg van andere stukken, zoals de fietsbrug
over de Kolvestraat, gebeurt in samenwerking met andere besturen
zoals de Provincie, Infrabel, WVI en Agentschap Wegen en Verkeer.
Zij bepalen de timing.
Er loopt een onderzoek over de kustfietssnelweg F34 tussen Zeebrugge en Oostende. In 2019 werd een startnota goedgekeurd en
dit jaar loopt een detailstudie. Het stadsbestuur grijpt deze studie
aan om de twee zwarte punten op de N34 (New Yorklaan en Baron de Maerelaan – Expresweg (N31)) aan te pakken. Tegelijk wordt
de aanleg onderzocht van een kwalitatieve randparking voor de
Strandwijk.
Het stadsbestuur wil goed georganiseerd openbaar vervoer van en
naar de noordelijke deelgemeenten. De Stad ijvert hiervoor bij de
NMBS en De Lijn. Het streefdoel is om tegen het einde van 2021 een
nieuw bussenplan te hebben als onderdeel van het nieuwe decreet
Basisbereikbaarheid.
De havenbus brengt werknemers tot bij het havenbedrijf waar ze
werken. Er is vervoer mogelijk vanuit het centrum van Brugge en
vanuit Blankenberge, Knokke-Heist en Oostende. Zowel werkgevers
(via de website) als werknemers (via een app) kunnen de havenbus reserveren. Apzi, de vereniging van de havenondernemingen in
Zeebrugge, coördineert de havenbus en probeert zo een antwoord
te bieden op het beperkte openbaarvervoersaanbod in de haven. De
Stad engageert zich deze legislatuur om de havenbus extra te promoten en pleit voor een versterking van het huidige aanbod in het
nieuwe bussenplan.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD
De coronamaatregelen kunnen een invloed hebben op de volgende
items.
- In 2020 startte de Sportdienst met het lessenaanbod ‘Sport in je
buurt’ in Zeebrugge. Volwassenen kunnen deelnemen aan drie
groepslessen per week. Door de coronacrisis wordt dit voorlopig uitgesteld tot september. Meer info op www.brugge.be/sportinjebuurt.
- Buurtsport Brugge organiseert sportactiviteiten in een aantal wijken. In Zeebrugge vinden die elke woensdagmiddag van het schooljaar plaats. Er zijn ook specifieke lessenreeksen. Buurtsport is een
actie van jongerenhuis Route 36, in samenwerking met het JAC,
LOG!N, ’t Salon en de jeugdpreventiewerkers van de Stad. Zolang de
coronamaatregelen gelden, kunnen er geen buurtsportactiviteiten
doorgaan.
- In de zomer vormt het Badengebouw de spil van de strandactiviteiten met onder meer de strandbib in een strandcabine. Meer info:
050 47 24 00 of bibliotheek@brugge.be.
- Op het Sportstrand aan het Badengebouw kun je van april tot
september sporten. Het strand omvat beachvolleyterreinen, een
voetbalterrein en beachmintonterrein, een panna-arena en fitnesstoestellen.
- Tijdens de zomermaanden plaatst de Stad een gloednieuwe beweegcontainer op de Zeedijk, ter hoogte van het Badengebouw. In
en rond de beweegcontainer kan iedereen er vrij oefeningen doen
(spierversterkend, lenigheid genre bootcamp) op de verschillende
toestellen. Dit is een tijdelijke aanvulling op het aanbod aan het
Sportstrand.
- Sportcomplex De Landdijk, Evendijk-Oost 246, omvat een sporthal,
een speelplein, een buitenvoetbalveld, een dierenpark en buitenschoolse opvang ‘De Zocjes’ (voor kinderen tussen 3 en 12 jaar).
- Er zijn heel wat sportverenigingen actief in Zeebrugge, met onder
meer voetbalclub Zeehaven Zeebrugge, tennisclub Zeebries, petanqueclub Stella Maris, duikclub Zeekat en surfclub Icarus.
- Zowel in het Sint-Donaaspark, op het Stella Marisplein als in de
Vismijnstraat ligt een petanqueveld.
- (Kleuter)speeltoestellen vind je in het Sint-Donaaspark, Sportpark
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De Landdijk (Evendijk-Oost), op het Marktplein en - tijdens het zomerseizoen - op het strand.
In het Sint-Donaaspark kun je voetballen en op het Marktplein kun
je basketten.
Het Feestcomité organiseert heel wat festiviteiten en activiteiten in
Zeebrugge.

SOCIALE PROJECTEN
- Het WUK-kot – voluit ‘weguutjekot’ - is een jeugdontmoetingsplaats
in het Gemeenschapshuis (Marktplein 12) van Zeebrugge. Het is een
initiatief van Route 36. Dit jongerenhuis wil het welzijn en welbevinden van (kwetsbare) jongeren versterken door hen een plek aan te
bieden en activiteiten te organiseren. WUK organiseert sport- en
vrijetijdsactiviteiten en uitstappen voor jongeren tussen 12 en 16
jaar. Voor en na de activiteiten en op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00
uur kunnen jongeren hun vrienden ontmoeten in het WUK-kot en er
iets drinken of tafeltennissen. De jeugdwelzijnswerker van het WUK
is Marloes Chalmet. Met al je vragen kun je bij haar terecht op 0478
66 37 65 of via marloes.chalmet@cawnoordwestvlaanderen.be. Zolang de coronaregels gelden is er geen WUK, maar op de Facebookpagina ‘Wuk Weguutjekot’ valt er altijd iets te beleven.
- Project Z.art. Zeebrugge.art is een preventief pedagogisch begeleidingsproject dat werd opgezet met de lokale scholengemeenschap
en het CLB van Zeebrugge. Het initiatief heeft als doel de educatieve, pedagogische en emotionele vaardigheden van kinderen uit de
lagere school en hun gezin te versterken. Iedere woensdagnamiddag van het schooljaar – maar niet zolang de coronamaatregelen
gelden - voorziet Z.art in het Gemeenschapshuis op het Marktplein
een activiteit die wordt gekoppeld aan een begeleid huiswerkmoment. Dit wordt volgend schooljaar herhaald.
Meer info via z.art@sint-clara.be of 050 33 82 06.
- In Zeebrugge zijn een aantal andere vrijwilligerswerkingen en enkele buurtambassadeurs actief. Die laatsten willen op een laagdrempelige manier de eenzaamheid en armoede in de wijken aanpakken.
De ambassadeurs zijn Patrick D’Hondt voor Zeebrugge Dorp
(0476 31 12 88 of 050 54 70 75), Eddy Pardo voor de Visserswijk
(0497 45 86 28), Johan Mistiaen voor de Strandwijk (0479 89 36 23) en
Anita Truyaert voor de Stationswijk (0498 35 56 45 of 050 55 02 71).
Wil je meer info? Contacteer Hilde Ballegeer
(hilde.ballegeer@mintus.be, 050 32 63 45 of 0494 46 27 18)
of Kimberly Pardo (kimberly.pardo@mintus.be, 050 32 63 41).
DIENSTVERLENING
- Gemeenteafdeling en bibliotheek Zeebrugge: Gemeenschapshuis,
Marktplein 12, 050 79 99 30, bevolking.zeebrugge@brugge.be.
- Dienstencentrum d’Oude Stoasie, Venetiëstraat 1 (stationsgebouw
Zeebrugge Dorp).
Wil je als vrijwilliger meewerken of heb je leuke ideeën om er activiteiten te organiseren? Mail naar de centrumverantwoordelijke via
oude.stoasie@mintus.be.
- Hilde Ballegeer van Buurtwerk Zeebrugge probeert samen met de
bewoners, de plaatselijke diensten en andere buurtactoren de leefbaarheid en verbondenheid in Zeebrugge te verbeteren.
Je vindt Hilde in d’Oude Stoasie, maar ook op andere locaties zoals
het Badengebouw of het Gemeenschapshuis. Je kunt haar bellen op
050 32 63 45 of 0494 46 27 18 of mailen via
hilde.ballegeer@mintus.be.
LOKALE POLITIE
Contactpunt: Marktplein 12, 050 47 29 35
Wijkkantoor: Lodewijk Coiseaukaai 2, 8000 Brugge, 050 47 28 05,
regio-noord@police.belgium.eu
Wijkagent Strandwijk: Chelsea Gzom, 0471 11 72 78,
chelsea.gzom@police.belgium.eu
Wijkagent Zeebrugge Dorp: Danny Parmentier, 0471 56 85 66,
danny.parmentier@police.belgium.eu

SCHOLEN
- Vrije Basisschool Roezemoes (kleuter en lager), Zustersstraat 9,
050 54 50 96, www.roezemoeszeebrugge.be
- Vrij Technisch Instituut Zeebrugge, Ploegstraat 38, 050 55 96 10,
www.vtizeebrugge.be
MARKT
De lokale markt vindt plaats elke vrijdag van 8.00 tot 13.30 uur op het
Marktplein.
GEMEENSCHAPSWACHT
gemeenschapswacht@brugge.be, 050 32 34 97

Zeebrugge heeft een Hoplr-netwerk met als buurtcode 26E3F. Met deze
code kun je gemakkelijk en gratis aanmelden. Download de mobiele
app voor iOS in de App Store en voor Android in de Play Store. Meer info
op www.brugge.be/hoplr.
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Meer weten over dit project?
Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing
via communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Zie ook www.brugge.be/zeebrugge.

ZEEBRUGGE IN CIJFERS
20,21 ha
Zeebrugge heeft een oppervlakte van 20,21 hectare.

Je kunt steeds met je vragen en
meldingen terecht op 050 44 8000,
www.brugge.be/meldpunt en
info@brugge.be.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.

3.842
Deze buurt telt 3.842 brievenbussen.

4.415
Er wonen 4.415 mensen.

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

www.brugge.be/buurtaandebeurt
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CORRECTIE ‘BUURT AAN DE BEURT’-FOLDERS
In de ‘buurt aan de beurt’-folders die per deelgemeente werden bedeeld, werd de samenstelling van de gemeente- en OCMW-raad onvolledig weergegeven. Daarom onderstaande rechtzetting.

NIEUWE BROCHURE MARIEN
RUIMTELIJK PLAN 2020-2026
Ons Belgisch stukje Noordzee is klein, maar
bijzonder druk. Activiteiten die te maken
hebben met groene energie, natuurbehoud,
scheepvaart, visserij, zandontginning en zoveel meer vinden er dagelijks plaats. Om dit
alles goed te laten verlopen, stelde de federale overheid een marien ruimtelijk plan op.
De gratis brochure ‘Er beweegt wat op zee.
Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’ vat
het plan samen op een toegankelijke manier.
Aan de hand van specifieke kaarten krijg je
een overzicht van de belangrijkste activiteiten op en rond onze Noordzee.
Je kunt de brochure bestellen bij de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via
www.marienruimtelijkplan.be,
info@health.fgov.be of 02 524 97 97.
www.marienruimtelijkplan.be

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD
VOORZITTER: Annick Lambrecht (sp.a de Brugse Lijst)
CD&V: Brigitte Balfoort, Wouter Bossuyt, Hilde Decleer, Jos Demarest, Alexander De Vos,
Paul Jonckheere, Carlos Knockaert, Joannes Logghe, Pieter Marechal (fractieleider),
Karel Scherpereel, Olivier Strubbe en Doenja Van Belleghem
SP.A DE BRUGSE LIJST: Dolores David, Florian De Leersnyder,
Pascal Ennaert (fractieleider), Heidi Hoppe, Mieke Hoste en Sandra Wintein
OPEN VLD PLUS: Benedikte Bruggeman, Sandrine De Crom, Jean-Marie De Plancke en
Jasper Pillen (fractieleider)
N-VA: Dirk Barbier, Martine Bruggeman, Nele Caus, Pol Van Den Driessche en
Geert Van Tieghem (fractieleider)
GROEN: Janos Braem, Andries Neirynck, Raf Reuse (fractieleider), Karin Robert en
Charlotte Storme
VLAAMS BELANG: An Braem, Yves Buysse, Sandra De Schuyter en
Stefaan Sintobin (fractieleider)

LEDEN BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
VOORZITTER: Pablo Annys (sp.a de Brugse Lijst)
Barbara Roose (sp.a de Brugse Lijst), Christie Herckenrath (sp.a de Brugse Lijst), Geert Leys
(CD&V), Marc Vandepitte (CD&V), Ellen De Smet (CD&V), Jean-Marie De Plancke (Open Vld
PLUS), Aagje Merlevede (N-VA) en Johan Mistiaen (Groen)
www.brugge.be/bestuur-en-beleid
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STAD ROEPT OP
TOT HERGEBRUIK
OPGEPOMPT WATER

UITBREIDING
DIENSTVERLENING
STAD BRUGGE

Ook in Brugge worden de gevolgen van de
langdurige droogte zichtbaar. Het stadsbestuur roept alle aannemers op om opgepompt
water niet meer rechtstreeks in de riolen te
laten afvloeien, maar pragmatische oplossingen te helpen zoeken voor hergebruik.

Sinds 18 mei kunnen je weer terecht in het
Huis van de Bruggeling voor het gros van
de dienstverlening. Prioritaire zaken krijgen
daarbij steeds voorrang en een afspraak maken is steeds verplicht. Doe dit bij voorkeur
online via afspraken.brugge.be. Daarnaast
wordt de mogelijkheid behouden om telefonisch (050 44 8000) of via het onthaal af te
spreken.

De brandweer krijgt in deze periode wel vaker de vraag om water te leveren. Samen met
de dienst Leefmilieu kan er worden gekeken
om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Uiteraard moet het water eerst aan
een kwaliteitscontrole worden onderworpen
vooraleer het opnieuw kan worden gebruikt.
Bij een acute nood aan drinkwater moet
altijd een beroep worden gedaan op de watermaatschappij. De brandweer heeft geen
toelating om drinkwater te leveren dat van
het openbaar waternet komt. Grote hoeveelheden opgepompt water kunnen tijdelijk
worden opgeslagen in bassins. Waar mogelijk kan het water ook worden overgepompt
in de stadsreien.
Ondertussen werd er ook opdracht gegeven
aan de stedelijke diensten om in bestekken van toekomstige werven in Brugge een
extra bepaling op te nemen. Die moet het
afvoeren van opgepompt water langs de riolen verhinderen.
Aannemers die water ter beschikkingen willen stellen of bedrijven die water nodig hebben, kunnen deze vraag laten registreren bij
de brandweer via 050 68 18 20 of
administratie.brugge@zone1.be of bij de stedelijke dienst Leefmilieu via 050 44 8000 of
leefmilieu@brugge.be.

Een afspraak maken kan zowel voor de reguliere dienstverlening in het Huis van de
Bruggeling als voor een bezoek aan de deelgemeentehuizen. Inmiddels zijn die van SintKruis, Sint-Andries, Zeebrugge en wellicht
ook Sint-Pieters weer geopend.

ATTESTEN EN DOCUMENTEN
ONLINE OPVRAGEN
Wist je dat je attesten, aktes en uittreksels
Burgerzaken gewoon thuis kunt opvragen? Op
www.brugge.be/thuisloketburgerzaken kun je
terecht voor 26 verschillende digitale documenten, waaronder uittreksels uit het strafregister (voorheen: attest van goed gedrag en
zeden), attesten van gezinssamenstelling, attesten van hoofdverblijfplaats, geboorteaktes
en huwelijksaktes.
Heb je iets anders nodig? Je vindt een overzicht van de stedelijke onlinedienstverlening
op www.brugge.be/producten.
Heb je een probleem vastgesteld in je straat of
heb je een suggestie voor het stadsbestuur?
Laat het weten via www.brugge.be/meldpunt.

Nieuw is dat je via afspraken.brugge.be nu
ook een bezoek aan het recyclagepark kunt
inplannen.
Een aantal zaken worden verder online of
telefonisch afgehandeld. Om een adreswijziging door te geven, surf je naar
www.brugge.be/adresverandering-verhuis.
Om een attest, akte of uittreksel burgerzaken aan te vragen, kun je terecht op
www.brugge.be/thuisloketburgerzaken. Voor
een overlijdensaangifte, een melding van
aanwezigheid EU-burger, een registratie van
een buitenlands huwelijk, een aanvraag van
een internationaal rijbewijs of een huwelijksjubileum contacteer je 050 44 8000 of
info@brugge.be.

www.zone1.be
www.brugge.be

Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
www.brugge.be
info@brugge.be
050 44 8000
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IN 2019 WERDEN ER
10.739 MELDINGEN GEREGISTREERD

99% WERD AFGEHANDELD (1% NOG IN BEHANDELING)
87% (VAN DIE 99%) WERD BINNEN DE 30 DAGEN AFGEHANDELD
GEMIDDELD 10 DAGEN TUSSEN MELDING EN AFHANDELING

MELDINGEN KOMEN VOORAL BINNEN VIA:
WWW.BRUGGE.BE/MELDPUNT: 36%
GEMEENSCHAPSWACHTEN: 29%
050 44 8000, INFO@BRUGGE.BE EN FACEBOOKPAGINA STAD BRUGGE: 19%

RIOOL- EN
STRAATKOLKEN

VOETPADEN

POPULAIRSTE
ONDERWERPEN

13,91%

SLUIKSTORTEN

9,71%

AFVAL

4,53%

9,70%

DIEREN EN
ONGEDIERTE

2,64%

STRAATGROEN

VERKEER

4,37%

9,56%

WEGDEK

8%

GRAFFITI EN
AANPLAKKINGEN

2,84%

VERKEERSBORDEN

5,92%
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JE DAK ISOLEREN:
EEN SLIMME KEUZE
WORD AMBASSADEUR EN STRIJD
MEE TEGEN VOEDSELVERSPILLING
Als het op voeding aankomt, verspilt een Vlaams huishouden jaarlijks
gemiddeld ongeveer 88 kilogram, goed voor 369 euro.
Voedselverlies vermijden is een belangrijk thema in Brugge Smaakt,
de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge in samenwerking met
het Brugs Food Lab. Nadat met succes het voedselverlies in Brugse
zorginstellingen werd gereduceerd, wil het stadsbestuur zich richten tot alle Brugse gezinnen. Het project Food Winners moet ervoor
zorgen dat we thuis CO2 besparen en 30% minder voedsel verspillen.
Om dit voor elkaar te krijgen, zoekt de Stad vijftig Brugse ambassadeurs. Die krijgen de nodige tips en tricks om minder te verspillen. Tijdens hun opleiding volgen ze leerrijke workshops (koken,
bewaren …) en maken ze gebruik van een onlineplatform met een
meettool, handige infofiches en de sociale media.
Gedurende de twee jaar na hun vorming gebruiken de ambassadeurs
hun opgedane kennis om andere geïnteresseerden te motiveren om
ook deel te nemen. Het doel is immers om tegen het einde van 2022
vijfduizend Brugse gezinnen te bereiken die samen met de ambassadeurs een pact sluiten om 30% minder voedsel te verspillen.
Iedereen, jong en oud, kan gratis deelnemen.
Schrijf je in via leefmilieu@brugge.be.
leefmilieu@brugge.be
foodlab.brugge.be/voedselverlies
Food Winners krijgt als lokaal klimaatproject een subsidie van de Vlaamse overheid.

Als de temperaturen in het najaar weer naar beneden duiken, kan dakisolatie een groot verschil maken op je energiefactuur. Met een slecht
geïsoleerd dak wordt immers ongeveer 30% van de warmte die je stookt
de lucht ingeblazen. Toch iets om ernstig rekening mee te houden, ook
al denk je daar deze zomer misschien niet aan.
Vereniging De Schakelaar is expert ter zake en plaatst isolatie bij gezinnen in heel Brugge, het hele jaar door. Sinds kort isoleert De Schakelaar
met cellulose. Dit materiaal is gemaakt van gerecycleerd krantenpapier
en heeft bijzonder goede thermische eigenschappen. De fijne vlokken
worden ingeblazen en zorgen voor een perfecte dichting. Cellulose is
bovendien vochtregulerend, brandbestendig en milieuvriendelijk. Als je
het in je dak laat plaatsen, heb je een optimale en betaalbare isolatie.
HOE WERKT HET?
Via vereniging De Schakelaar in het Huis van de Bruggeling krijg je advies en ondersteuning op maat. De energiesnoeiers bekijken je dossier
en maken na een plaatsbezoek een vrijblijvende offerte voor dakisolatie
in je woning. Ga je akkoord met de offerte, dan krijg je brede administratieve ondersteuning. Over premieaanvragen of correct ingevulde documenten hoef je je geen zorgen te maken: De Schakelaar regelt alles.
Dankzij de nieuwe werkwijze met cellulose krijg je een extra duurzame
oplossing aangereikt, want je beperkt ook je CO2-uitstoot. Het is de beste
manier om een steentje bij te dragen aan een klimaatneutraal Brugge.

WARMTEFOTO TOONT ENERGIEVERLIES LANGS
JE DAK
In februari 2018 nam Fluvius een warmtefoto van Brugge. Die
kun je raadplegen op energieplatform.brugge.be. Vul op deze
website je adres in en verneem hoeveel warmte er langs je
dak ontsnapt. Hoe roder je dak kleurt, hoe meer warmte je
woning verliest en hoe hoger je energiekosten. Hoe groter
het energieverlies, hoe schadelijker dit ook is voor het milieu.
Heb je hulp nodig bij de interpretatie van de scan? Maak een
afspraak met De Schakelaar via het Energieplatform.
Je huis kan tot 30% van zijn warmte verliezen via het dak. Als
dit rood kleurt op de kaart is dat dus niet zo best, maar gelukkig kun je daar iets aan doen. Contacteer De Schakelaar en
vraag een gratis renovatiescan aan. Zo kom je te weten wat je
moet doen om het warmteverlies te beperken en hoe je dit het
beste aanpakt. Om je te ondersteunen, voorzien zowel Fluvius
als de Stad een premie voor dakisolatie.
Ben je van plan om zonnepanelen op je dak leggen? Dan is dit
een ideale aanleiding om je dak te isoleren.

De Schakelaar, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge
050 32 74 55
energieplatform.brugge.be
energiesnoeiers@deschakelaar.be
www.deschakelaar.be
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NEEM DEEL AAN DE ZESDE GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN EN GENIET NOG VAN DE
VOORDELEN VAN 2020
Stad Brugge organiseert samen met het Energiehuis Oostende en
iChoosr een nieuwe groepsaankoop voor zonnepanelen. Wie nu inschrijft, geniet nog van het voordeel van de terugdraaiende teller en het
gunstig proconsumententarief. Vanaf 2021 zal dit niet meer mogelijk
zijn. Inschrijven kan tot en met vrijdag 28 augustus.

DE GROEPSAANKOOP IN VIJF STAPPEN
•
•
•
•
•

Is je dak geschikt voor zonnepanelen?
Surf naar energieplatorm.brugge.be om de zonnekaart te bekijken.
Schrijf in via www.wijkiezen.be.
Ontvang een e-mail met een persoonlijk voorstel en bekijk de kosten, besparing en terugverdientijd. Bij eerdere veilingen ging het om
kortingen van meer dan 30%.
Jij beslist. Je hebt tot en met vrijdag 28 augustus de tijd om het
voorstel te accepteren. Intussen kun je met al je vragen terecht bij
iChoosr.
Als je het voorstel aanvaardt, neemt de winnende leverancier contact met je op voor een inspectie van je dak. Daarna wordt nog voor
het einde van dit jaar de plaatsing van je zonnepanelen ingepland.

Specifieke doelgroepen kunnen renteloze energieleningen afsluiten
voor het plaatsen van zonnepanelen via De Schakelaar. Meer info op
www.deschakelaar.be/vlaamse-energielening. Let op: geld lenen kost
ook geld.
iChoosr: zonneenergie@wijkiezen.be of 0800 26 829
(gratis nummer, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur)

ZORGEN VOOR MORGEN
BEGINT VANDAAG:
TEKEN VOOR DE TOEKOMST
Met de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2020-2030 engageert het stadsbestuur zich om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen in onze stad met 40% te verminderen. Brugge doet daarmee
wat het moet doen en zet samen met meer dan zevenduizend andere
Europese steden de stap naar een gezonde en duurzame toekomst.
De voornaamste oorzaak van de opwarming van de aarde is de opeenstapeling van uitgestoten broeikasgassen in de lucht. Die gassen vormen een soort dik deken rond de aarde, waardoor een serre-effect ontstaat. Onder invloed van inkomende zonnestralen wordt onze planeet
warmer en dit heeft grote gevolgen voor onze directe leefomgeving.
Vooral door het gebruik en de verbranding van fossiele brandstoffen
zoals aardgas, benzine, steenkool of diesel ontstaan er extra broeikasgassen. We gebruiken deze fossiele brandstoffen in veel gevallen nog
om onze huizen te verwarmen, om onze voertuigen aan te drijven en om
elektriciteit te produceren. Ook methaangassen die onder meer worden geproduceerd door herkauwers zoals schapen, geiten en runderen,
maken een groot onderdeel uit van de broeikasgassen.

TOON JE ENGAGEMENT OP WWW.BRUGGE.BE/ZORGENVOORMORGEN

Zorgen voor morgen begint vandaag. Om de uitstoot van broeikasgassen
in onze stad te verminderen, moeten we de handen in elkaar slaan.
Steeds meer Bruggelingen zorgen al voor het Brugge van morgen. Ook
jij kunt je engagement tonen en tekenen voor een duurzame toekomst.
Hoe minder broeikasgassen, hoe meer ademruimte er is voor jezelf, je
buurt, je kinderen en je kleinkinderen.

ZORGEN VOOR MORGEN
BEGINT VANDAAG

energieplatorm.brugge.be
www.wijkiezen.be
www.deschakelaar.be/vlaamse-energielening

Surf naar www.brugge.be/zorgenvoormorgen en teken voor een Brugse
toekomst met minder broeikasgassen. Roep je familie, vrienden, buren
en collega's op om zich ook te registreren, want hoe sterker we samen
staan, hoe meer we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Op
deze website staat ook een lijstje met tien concrete klimaatacties die je
onmiddellijk kunt ondernemen.

teken voor de toekomst

INTERVIEW
Pieter Boussemaere, auteur en docent klimaat aan de Vives Hogeschool Brugge

P

ieter Boussemaere doceert klimaat aan de Vives
Hogeschool Brugge en is auteur. Hij steunt de
campagne ‘Zorgen voor morgen’.

Brugge wil zorgen voor morgen en tekent het burgemeestersconvenant 2020-2030. Een goede zaak?
PIETER BOUSSEMAERE Zeker, en gelukkig is Brugge
geen uitzondering. De aanpak van broeikasgassen is
wereldwijd volop bezig. Overal is het besef gegroeid dat
de gevolgen van de opwarming van de aarde levensbedreigend kunnen zijn. Op middellange termijn kunnen ze
bovendien voor grote kosten en spanningen zorgen. Dat
Brugge zich schaart achter deze wereldwijde strategie
is zeer goed, maar eigenlijk niet meer dan normaal. Uiteraard kunnen de Bruggelingen alleen het verschil niet
maken, maar het omgekeerde is evenzeer waar: zonder
alle kleine beetjes verandert er niets. Europa is ambitieus en wil het eerste klimaatneutrale continent worden.
Daar moeten we aan meewerken. Ook in andere continenten beweegt er heel wat: wat er nu al op het vlak van
hernieuwbare energie en elektrificatie in China gebeurt,
is gigantisch. Daar kunnen we deels van leren. Brugge
doet dus wat het moet doen en dat is broodnodig.
Wat moet er precies gebeuren in Brugge?
P. BOUSSEMAERE Hetzelfde als overal in de wereld. We
moeten zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen en
we moeten de ontbossing stoppen. In Brugge gaat het
in eerste instantie om drie concrete dingen: anders verwarmen, anders mobiel en meer lokale productie van
duurzame energie. We moeten onze huizen, kantoren,
winkels en andere gebouwen radicaal anders verwarmen. Dus zonder aardgas of stookolie, maar wel via een
warmtenet, met warmtepompen of met biogas.
Anders mobiel betekent dan weer dat we onze verplaatsingen maximaal CO2-neutraal organiseren. Het gebruik
van de fiets kan in Brugge het nieuwe normaal worden,
aangevuld met een slimme visie op elektrische mobiliteit voor private en gedeelde voertuigen.
Ten slotte kunnen we in Brugge nog veel meer zonneenergie winnen. Er zijn nog duizenden vierkante meters
waar we zonnepanelen kunnen plaatsen. Ook voor het
winnen van extra windenergie is er nog voldoende ruimte, zeker in de windrijke gebieden aan de kust.
Veel Bruggelingen voelen zich onmachtig bij deze wereldwijde uitdaging en vragen zich af wat ze concreet
kunnen doen.
P. BOUSSEMAERE Het gevoel van onmacht is niet nodig.
We maken elke dag keuzes en wegen voor- en nadelen
tegen elkaar af. Vanaf vandaag is het belangrijk om daarbij ook de vele alternatieven voor fossiele brandstoffen in
overweging te nemen. Niet enkel de individuele Brug-

www.brugge.be/zorgenvoormorgen

Anders verwarmen,
anders mobiel
en meer lokale
productie van
duurzame energie

geling moet dit doen. Ook het stadsbestuur, de bedrijven, de organisaties, de Vlaamse overheid en zo meer.
Ik heb een lijstje gemaakt van tien zeer concrete acties
waarmee je vandaag al kunt starten. Het moet natuurlijk
niet allemaal onmiddellijk gebeuren. Je kunt voor jezelf
een stappenplan maken waarmee je in een periode van
maximaal tien jaar werk maakt van die tien acties. Ik kan
iedereen alleen maar uitnodigen en uitdagen om met dit
lijstje aan de slag te gaan.
Sommigen vrezen dat al deze acties vooral geld zullen kosten, terwijl veel Bruggelingen het al niet breed
hebben.
P. BOUSSEMAERE Laat een ding duidelijk zijn: als we
nu niet met zijn allen investeren in de uitbouw van een
fossielvrije samenleving, dan zullen de kosten hoog oplopen om overstroming, verhitting en klimaatmigratie
binnen de perken te houden. Bovendien zullen we ons
financieel verbeteren als we een eigen energiesysteem
uitbouwen. We zullen immers steeds minder steenkool,
olie en gas uit het buitenland moeten halen.
Dit neemt niet weg dat zowel de tussentijdse investeringskosten als de opbrengsten goed moeten worden
verdeeld. De bekommernis is heel terecht: zowel mondiaal als lokaal kan het niet zijn dat de energietransitie
ten koste gaat van de zwakste schouders. Brugge kan
er bij het uitvoeren van zijn ambities alvast voor zorgen
dat de meest kwetsbare bewoners niet vergeten worden.
Het Brugse woon- en mobiliteitsbeleid zal daar de vereiste aandacht aan moeten besteden. Er zal vooral een
bovenlokale en zelfs internationale aanpak nodig zijn om
de energietransitie sociaal aanvaardbaar te maken. Dat
kan door bijvoorbeeld via fiscaliteit en CO2-heffingen de
nodige stimulansen in te bouwen.
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BRUGGE START STEDELIJK MONDIAAL
PARTNERSCHAP MET EBOLOWA IN KAMEROEN
Stad Brugge en de stad Ebolowa in Kameroen vormen
voortaan een duo. Beide steden gaan op bestuurlijk vlak
een partnerschap aan en betrekken de privésector, scholen
en middenveldorganisaties in hun ambities.
Bruggelingen kunnen zich voortaan verbonden voelen met
de 120.000 inwoners van het Afrikaanse Ebolowa, een groene
provinciehoofdstad in het tropische regenwoud in het zuiden
van Kameroen. Nadat een Brugse delegatie in november
2019 ging kennismaken met Ebolowa, zou in april dit jaar
een eerste tegenbezoek volgen. Helaas heeft de coronacrisis
daar anders over beslist. Toch weerhield dit beide steden er
niet van om concrete plannen te maken voor de toekomst.
De samenwerkingsovereenkomst en het actieplan werden
tijdens de gemeenteraad van 28 april goedgekeurd.
WAT IS EEN MONDIAAL PARTNERSCHAP?
De essentie van een mondiaal partnerschap is dat beide besturen samen met externe partners kennis en ervaring uitwisselen over thema’s die voor beide steden belangrijk zijn.
Door middel van specifieke acties werken ze samen aan een
gedeelde duurzame agenda. Het Brugse stadsbestuur wil de
Bruggelingen hier zoveel mogelijk bij betrekken.
WAAROM EEN PARTNERSCHAP MET EBOLOWA?
Brugge is wereldwijd gekend voor zijn chocolade en Stad
Brugge profileert zich al enkele jaren succesvol als fairtradestad. Deze twee werelden kwamen in 2018 samen toen de
Stad en de Brugse Chocolatiers samen de heerlijke fairtradechocoladereep Sjokla uitbrachten.
In Ebolowa is cacao alomtegenwoordig. Bovendien is deze
stad ook een fairtradestad die net als Brugge een eigen
stadschocolade heeft: Keka Wongan.
Dit vormt een goede basis voor een partnerschap rond
duurzame cacao en chocolade. De Provincie West-Vlaanderen, de Gilde van de Brugse Chocolatiers, Brugse en
Kameroense onderwijsinstellingen, lokale ngo’s en de
cacaocoöperatieve Bityili werken eraan mee.
HET PARTNERSCHAP HEEFT NOG MEER IN PETTO
Kameroen is een voetbalgek land en onze Brugse voetbalploegen zijn er goed gekend. Voetbal is een hefboom voor
ontwikkeling. Jongeren via sport nieuwe kansen geven, zal
een van de thema’s zijn waarrond zal worden samengewerkt.
Ook voor scholen zijn er heel wat interessante opties: van
digitale uitwisselingen tussen secundaire scholen tot stages
en onderzoeksmogelijkheden voor hogeschoolstudenten.
Op bestuurlijk vlak zal worden ingezet op een aantal domeinen zoals fairtrade, lokale economie, sport, toerisme, jeugd,
burgerparticipatie en openbare ruimte.
Brugge en Ebolowa zijn alvast klaar voor een mooie toekomst samen.
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44
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JAARVERSLAG PROJECTSTEUN AAN
HET ZUIDEN

REGENBOOGZEBRAPADEN
DOORBREKEN TABOES

Ben je een Bruggeling die actief is in een project in het Zuiden? Of maak
je deel uit van een Brugse organisatie (ngo, vzw, school, bedrijf, ziekenhuis …) die er een project heeft lopen? Dan kun je een projectaanvraag
indienen bij het stadsbestuur. Het subsidiereglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op www.brugge.be/subsidieprojectzuiden.

Naar aanleiding van de Internationale Dag
tegen Holebi- en Transfobie op 17 mei werden er op de Finse piste van Sport Vlaanderen drie regenboogzebrapaden gehuldigd.
Met Sport Vlaanderen in Assebroek werd een
symbolische locatie gekozen. Hoewel er binnen de sportwereld ook holebi's en transgenders zijn, blijft deze vaak een bastion van stereotiepe mannelijkheid en heteroseksualiteit.
Met de keuze voor deze locatie wil de Stad
het taboe over holebi's in de sportwereld
helpen doorbreken. Sport blijkt namelijk de
sociale kring met het hoogste percentage
holebi's in de kast.

Bij de opmaak van het Brugs beleidsprogramma 2019-2024 liet het
stadsbestuur zich inspireren door de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze
doelstellingen moeten ertoe bijdragen dat onze planeet tegen 2030 een
betere plek wordt voor iedereen. Stad Brugge onderschrijft de SDG’s en
ziet projectondersteuning in het Zuiden als een van de manieren om dit
doel te bereiken.
Dat Brugge geëngageerde, solidaire inwoners heeft, blijkt uit de vele
projectaanvragen die de voorbije jaren werden ingediend. Het gaat
steeds om duurzame initiatieven die worden opgezet in nauwe samenwerking met de lokale bevolking. Elk van deze projecten ijvert voor een
betere toegang tot gezondheidszorg, onderwijs of drinkbaar water en
voor waardig werk en sociale bescherming.
In 2019 ontvingen vijftien Brugse initiatieven in totaal 49.600 euro aan
toelagen. Van die projecten situeren er zich negen in Afrika, drie in Azië
en drie in Latijns-Amerika. Ze worden voorgesteld in het nieuwe jaarverslag. Je kunt een exemplaar van dit verslag aanvragen bij de NoordZuiddienst.
noordzuiddienst@brugge.be
050 44 82 44

Ook in het Zilverpand in de binnenstad komt
er een regenboogzone. Het symbool staat
voor Brugge als veilige thuishaven voor iedereen, ongeacht de seksuele voorkeur of
genderidentiteit.
Heb je vragen of wil je meer weten over
deze thema's? In onze provincie is het WestVlaamse Regenbooghuis het aanspreek- en
informatiepunt voor alles wat te maken heeft
met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en
genderexpressie. Het is elke dinsdag open
van 9.30 tot 16.30 uur.
West-Vlaams Regenbooghuis,
Speelmanskapel, Beenhouwersstraat 1, 8000 Brugge
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WERFNIEUWS BEURS- EN
CONGRESGEBOUW
Op het Beursplein rijst uit de diepe bouwput langzaam maar zeker het
nieuwe beurs- en congresgebouw op. De praktisch volledig afgewerkte
vloerplaat dekt de ondergrondse auto- en fietsenparking bijna helemaal
af. Aan de kant van de Zwijnstraat wordt de vloer van de begane grond
aangelegd en verrijzen de wanden van het congresgedeelte. Tussen
woensdag 22 juli en midden september wordt de metalen constructie van
het beursgedeelte opgebouwd. Rondom vernieuwden de nutsmaatschappijen hun leidingen en voor eind augustus worden de huizen er aangesloten op de nieuwe leidingen. Enkel in het stuk Maagdenstraat tussen
de Hauwerstraat en Sint-Maartensbilk zullen de nutswerkzaamheden
pas dit najaar plaatsvinden, samen met de aanpak van de riolering. De
bomen rond de beurssite staan weer in bloei dankzij de beschermende
maatregelen die tijdens de werkzaamheden werden genomen.
Op www.brugge.be/beurssite (doorklikken naar `ik wil iets organiseren') en via 050 44 46 68 of sarah.cornand@brugge.be dienen organisatoren intussen al aanvragen in om evenementen te organiseren in het
toekomstige beurs- en congresgebouw.
www.brugge.be/beurssite
facebook.com/bmccbruges
linkedin.com/company/bmccbruges
twitter.com/bmccbruges

WERFNIEUWS KATELIJNESTRAAT
Het coronavirus had ook een impact op de werkzaamheden in de Katelijnestraat. Van 17 maart tot 22 april werden deze stilgelegd. Op 23 april
werden de werkzaamheden hervat. Voor de veiligheid van de werknemers worden de regels voor social distancing toegepast.
Ondertussen is de eerste fase van de heraanleg, namelijk de zone tussen de Katelijnepoort en Gentpoortvest, volledig klaar. Het verkeer kan
het centrum weer verlaten langs de Gentpoortvest en de Katelijnepoort.
Het plaatselijk verkeer kan via de Katelijnepoort het centrum weer binnenrijden en langs de Gentpoortvest, de Boudewijn Ravestraat, de Oude
Gentweg, de Werkhuisstraat, de Nieuwe Gentweg en de Katelijnestraat
zijn weg vervolgen. De beste route naar het centrum voor het doorgaand
verkeer blijft evenwel die via de Zuidzandstraat.
De aannemer werkt nu in het stuk tussen de Gentpoortvest (kruispunt
niet inbegrepen) en de Visspaanstraat (kruispunt inbegrepen) en vervolgens tot aan de Arsenaalstraat. Daar worden de riolen en het wegdek
vernieuwd. Deze zone is volledig afgesloten voor het autoverkeer. Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen passeren langs
de werfzone, maar nemen indien mogelijk de omleidingsroutes.
Het plaatselijk verkeer naar de stad wordt omgeleid langs de ring, de
Katelijnepoort, de Gentpoortvest en verder, of via de Zuidzandstraat.
Om de stad te verlaten neem je de Gentpoortvest en de Katelijnepoort.
Je kunt ook via de Arsenaalstraat naar ’t Sashuys, de Professor Dr. J.
Sebrechtsstraat en de Oostmeers de ring bereiken. Bussen en zwaar
verkeer mogen deze laatste route niet volgen.
Inmiddels voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit in de
zone tussen de Arsenaalstraat en het Ankerplein.
www.brugge.be/katelijnestraat-arsenaalstraat
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SMEDENSTRAAT VLOT BEREIKBAAR
De Smedenstraat blijft na de heraanleg van ’t Zand vlot bereikbaar voor het autoverkeer.
Uit het centrum: via de Ezelstraat, de Sint-Jakobsstraat, de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat;
Vanaf de N31-Expresweg: via de Bevrijdingslaan en de Hoefijzerlaan;
Uit het noorden van Brugge: via de Koningin Elisabethlaan, de Gulden-Vlieslaan en de Hoefijzerlaan;
Uit Sint-Kruis en Assebroek: via de Unesco-rotonde, de Koning Albert I-laan, de Hendrik Consciencelaan, de Boeveriestraat en de Vrijdagmarkt;
Uit Sint-Andries: via de Gistelse Steenweg/Torhoutse Steenweg, de Lange Vesting, de Jan Breydellaan, de Bevrijdingslaan en de Hoefijzerlaan;
Uit Sint-Michiels: via de Koning Albert I-laan, de Boeveriepoort, de Unesco-rotonde, de Hendrik
Consciencelaan, de Boeveriestraat en de Vrijdagmarkt.

OR

HOE

FIJZ

ER

AAT

BOEVER

NSTR

ST R

BEURS
PLEIN

PETER BENOITLAAN

N
AA
SL
ING
IJD

SCIE

NCE

LAA

N

I
AT
ST

T
RAA

NIN

CANADAPLEIN

CK

LA

AN

TS
E
EE

MAG

ST
N
EG

EN

DALEN

W

STE
WE

E CO

NINCK

LAAN

TO

RH

AAT

RICHTING
EXPRESWEG

ER D

ASTR

G

PIET

AN

ALBERT

I-LAAN

BALKONROTONDE

enkel doorgang voor De Lijn,
taxi’s en vergunningshouders

OU

CO

N

LA

routes autoverkeer
naar Smedenstraat

RH

E
RD

AA

S
ON

AN

AST

LL

LA

TO

TE

DE

VE

NS

LEGEWEG

BE

VR

LANGE

G

IO
AT
ST

STING

LEN

EY

ST

KONING

AN

SE

N351

CO N

G DA

BR

PIE

N

DRIK

TEL

L AA

HEN

GIS

Y DE L

T

AA

STR

EN

MA

N
JA

J A N BR E

A
MA
ZELLELA

T
AA

TIN

VE

VAN
VOLDENSTRAAT

ER

L

VES

EN

IESTRAA
T

SMEDENPOORT

ST

E
ANG

IJN

STATION

UNESCOROTONDE

R30

UW

GUIDO GE

ENVE

EG

AAT

HA

SMEDENSTRAAT

GD

SMED

NB

STR

KT

ZWIJ

L
GE
KE HOOL
SC .
STR

BUITEN

E
UIT

ELL

GMAR

VRIJDA

N
LAA

AN

GRAAF
VISARTPARK

S

R30

BUSHALTE

S
TSIN ARTEN
MA K
BIL

LIESLA

CONCERT
GEBOUW

‘T ZAND

E

EN-V

ER

B

AN

GULD

ME

D

T
AA

EI
R30

ST

AN

TR

OO
WESTMEERS

WESTMEERS

EIL

SR

ES

AA
T

T
RAA

AG

TR

NTR

D ST

ER

AN

DS

CHA

ZAN

UW

H
LF

EL

HO

U

LM

RT

EN

AAT

KO

BE

R
SST

EE

AN

OOSTMEERS

ZUID

W

SP

DZ

GOEZEPUTSTR.

NO

BAKKERSSTR.

In de Smedenstraat zelf kun je parkeren tegen betaling. Sinds begin dit jaar mag je in de nabijgelegen
ondergrondse parking ’t Zand het eerste uur gratis parkeren. Het stadsbestuur kwam recent tot een
overeenkomst met Interparking om als steunmaatregel voor de lokale handelaars het ‘shop & go’systeem in parking ‘t Zand van juni tot eind oktober uit te breiden naar twee uur gratis parkeren.
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RIJRICHTING DEEL
GIETERIJSTRAAT OMGEDRAAID
In het gedeelte tussen Rozendal en de Gulden-Vlieslaan werd de rijrichting in de Gieterijstraat een tijdje geleden omgedraaid. Automobilisten
mogen dus niet langer vanaf de ring de Gieterijstraat inrijden.
SLUIPWEG
In de zomer van 2019 meldden bewoners van de Gieterijstraat dat hun
straat als sluipweg werd gebruikt om de verkeerslichten aan de Ezelpoort te ontwijken. De Stad en de politie overlegden met een delegatie
van de straatbewoners hoe dit kon worden verholpen.
BEVRAGING MET TWEE KEUZEMOGELIJKHEDEN
De dienst Mobiliteit en de dienst Verkeerszaken van de Lokale Politie
onderzochten het voorstel om in de Gieterijstraat de rijrichting om te
draaien in het straatgedeelte tussen de Gulden-Vlieslaan en Rozendal,
waardoor het verkeer richting de ring (R30) zou rijden. Om er zeker van
te zijn dat deze suggestie ook door de volledige buurt werd gesteund,
organiseerde de Stad in oktober 2019 een bevraging. De buurtbewoners
mochten kiezen: de huidige situatie behouden of de rijrichting in de Gieterijstraat tussen de Gulden-Vlieslaan en het Rozendal omdraaien en
het verkeer richting de R30 laten rijden.
RESULTAAT
De uitslag van de bevraging was overduidelijk. 73% koos voor het omdraaien van de rijrichting. Het stadsbestuur ging hiermee akkoord in
januari en de nieuwe verkeersregeling werd ingevoerd op 10 februari.
Dienst Mobiliteit, Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge, 050 47 53 50

PROEFPROJECTEN KNIP
DOORNSTRAAT EN
SPARRENSTRAAT UITGESTELD
Eerder dit jaar gaf het stadsbestuur zijn goedkeuring voor de start van
een proefproject om twee Brugse straten te ‘knippen’. De Doornstraat
in Sint-Andries en de Sparrenstraat in Assebroek worden gedeeltelijk
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, behalve voor bromfietsen.
De knip in de Doornstraat moet helpen om een rustiger en veiliger fietstracé tussen Brugge en Varsenare - Snellegem te realiseren. De Sparrenstraat krijgt een knip om het sluipverkeer en hoge snelheden tegen
te gaan. Door de coronamaatregelen verliep de voorbereiding van beide
proefprojecten niet in ideale omstandigheden. Het stadsbestuur stelde
daarom de start ervan uit tot vrijdag 14 augustus. De buurtbewoners
ontvangen een bewonersbrief met de nieuwe timing en de nodige praktische toelichting.
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STAD INVESTEERT IN
EXTRA FIETSTROMMELS
Brugge is een fietsstad en de Bruggeling fietst meer dan ooit. Door de
typische structuur van onze historische stad kan echter niet iedereen
zijn of haar fiets veilig en droog stallen. Bovendien is met de doorbraak
van de elektrische fiets de vraag naar veilige en droge fietsparkeerplaatsen, waaronder fietstrommels, fors toegenomen.
De eerste lichting fietstrommels dateert van 2015, toen er over heel
Brugge verspreid 52 van die trommels (goed voor ongeveer 250 fietsparkeerplaatsen) werden geplaatst. De vraag naar veilige en droge
fietsparkeerplaatsen bleef evenwel aanhouden. In 2017 werden in heel
Brugge 25 extra trommels geplaatst, maar ook daarna bleven de verzoeken om meer fietstrommels stijgen.
Eind 2018 werd in het Stadsmagazine een oproep gelanceerd waarbij
bewoners konden aangeven waar nood was aan extra fietstrommels.
De stadsdiensten onderzochten 112 aanvragen. Vragen over dezelfde
locaties werden gebundeld. Uiteindelijk werden 39 extra fietstrommels
ingepland op 25 verschillende locaties. Het totaal aantal fietstrommels
komt daarmee op 116. De Stad investeert hiervoor 400.000 euro.
De fietstrommels komen onder meer op de volgende plaatsen:
Sint-Jozef: Paul Devauxstraat, Louis de Potterstraat en Graaf de Mûelenaerelaan;
Sint-Pieters: Kanunnik Duclosstraat;
Lissewege: Pol Dhondtstraat;
Sint-Kruis: Julius Dooghelaan;
Assebroek: Sint-Kruisstraat, Groenewijk en Tramstraat;
Sint-Andries: Ontmijnerslaan, Edward de Jansstraat met hoek Noordveldstraat, Legeweg, Lange Vesting en Sint-Jansdreef;
Centrum: Bilkske, Coupure, Venkelstraat, Gulden Vlieslaan, Graaf Visartpark, Karel de Stoutelaan ter hoogte van het Visartpark, Komvest ter
hoogte van de gistfabriek en Stokersstraat bij de kruising met de Julius
en Maurits Sabbestraat.
Iedereen die in Brugge is gedomicilieerd, kan voor 63,55 euro per jaar
een ruimte huren (maximaal twee per gezin). Per fietsparkeerplaats betaal je een waarborg van 30 euro.
Meer informatie over het huren van een fietstrommel?
Surf naar www.brugge.be/fietsenberginghuren of mail naar eigendommen@brugge.be.
Suggesties voor nieuwe locaties kun je mailen naar mobi@brugge.be.
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CAMBIO PLAATST
EERSTE ELEKTRISCHE
DEELWAGEN IN DE BINNENSTAD
Om de mobiliteit in Brugge te verduurzamen en de verkeersleefbaarheid te verbeteren, wil het stadsbestuur het autodelen stimuleren. Dit
systeem leidt tot een bewuster verplaatsingsgedrag en vermindert de
parkeerdruk in en rond de stad.
Omdat de huidige deelauto op het Sint-Jansplein vaak wordt gebruikt,
maakte de Stad er ruimte voor een tweede deelwagen. Op vraag van
Cambio wordt het een elektrische auto. Op het Sint-Jansplein wordt
een laadpaal geplaatst op de parkeerstrook naast het kruispunt Wijnzakstraat-Sint-Jansstraat. Ook niet-Cambiogebruikers mogen die paal
gebruiken.

Cambio heeft nu negentien deelwagens op elf vaste standplaatsen in Brugge.
Centrum: Sint-Jansplein (2), P Centrum Station (2), B-parking
Station kant Sint-Michiels (5), Gentpoort (1), Bapaumestraat
(2), Potterierei/Dampoortbrug (1) en Guido Gezelleplein (1);
Sint-Andries: Canadaplein (2);
Assebroek: Gaston Roelandtsplein (1);
Christus-Koning: Graaf Visartpark (1) en Werfplein (1).

www.cambio.be

INTERVIEW
Marec Zeghers (Uitwijken) en Evy Van Schoorisse (Westtoer)

B

ij dit Stadsmagazine krijg je een fietskaart cadeau. Het is een van de presentjes die Uitwijken
in petto had voor zijn tiende verjaardag. Jammer
genoeg moesten omwille van het coronavirus
diverse feestelijke initiatieven worden afgelast. De Uitwijkenkaravaan bleef in mei op stal en ontmoetingen
met buren waren uitgesloten. De fietskaart ‘Ontdek de
Brugse Wijken’ kwam er wel, dankzij een samenwerking
met het Brugse Ommeland (Westtoer).
De kaart maakt je warm voor fietslussen en wandelommetjes langs te ontdekken plekjes die het Uitwijkenteam
het voorbije decennium bekoorden. Marec Zeghers van
het Uitwijkenteam vertelt over 10 jaar Uitwijken en Evy
Van Schoorisse van Westtoer geeft toelichting bij de
kaart.
Marec, jij bent een van de oprichters van Uitwijken. Hoe
ontstond het initiatief en waarom is het zo uniek?
MAREC ZEGHERS In 2010 wilde men een gemeenschapsvormend luik in het toenmalige stadsfestival
Brugge Centraal. We kozen ervoor om op een laagdrempelige manier cultuur in de wijken te brengen. Aanvankelijk deden we dat als toeleider naar het bestaande
cultuuraanbod, maar we werden hoe langer hoe meer
coproducent van cultuur. We co-creëren voorstellingen
die helemaal geschikt zijn voor locatietheater en we
werken met betrokken theatermakers en een publiek
dat zich bij ons op zijn gemak voelt. Al van bij de opbouw
spreken we buurtbewoners spontaan aan. Koffie staat
altijd klaar. We stimuleren ontmoetingen voor, tijdens en
na de voorstelling.
Ter gelegenheid van 10 jaar Uitwijken hadden jullie
heel wat leuke plannen. Sommige – zoals een speciale
coproductie voor de meitoer – moesten jullie noodgedwongen even opbergen. Hoe zorgen jullie ervoor dat
de tiende verjaardag van Uitwijken niet onopgemerkt
voorbijgaat?
M. ZEGHERS Door creatief te blijven denken en te focussen op wat wel kan. Het eigen biertje ‘Uitdrinken’ dat we
wilden lanceren op de evenementen van Brugge Plus,
komt er. We vinden wel een manier om het samen met
ons fruitig ‘Uitsapje’ tot bij de mensen te brengen.
Nu zijn we vooral blij met een bijzondere coproductie,
niet voor op de planken weliswaar, maar toch helemaal
in de geest van de laagdrempeligheid die Uitwijken kenmerkt. Samen met Westtoer ontwikkelden we fiets- en
wandelsuggesties langs niet voor de hand liggende
plekjes. Voor ons Uitwijkenteam is de locatiekeuze altijd een belangrijk punt geweest. Waar we halt houden
bepaalt mee de sfeer en het succes van een editie. Wat
we gaandeweg hadden ontdekt, wilden we graag delen.
Daarom gingen we praten met Evy Van Schoorisse van
Westtoer.

www.brugseommeland.be/verborgen
www.uitwijken.be

Mensen verrassen
met wat het Brugse
Ommeland te
bieden heeft
Evy, jij bent regiomanager Brugse Ommeland. In 2020
toont het Brugse Ommeland zijn verborgen kant. Vanwaar dit thema en waarom kozen jullie ervoor om in
Brugge samen te werken met Uitwijken?
EVY VAN SCHOORISSE Mensen ontdekken graag iets
nieuws: een plaatsje dat niet iedereen kent of een hoekje
met wat mysterie rond. Terwijl we in het Brugse Ommeland op zoek waren naar verborgen plekjes of plaatsen
met een onbekend aspect of verhaal, namen Marec en
Janes van Uitwijken contact op. Naar aanleiding van de
tiende verjaardag van dit sociaal-cultureel project, wilden zij iets doen met het feit dat ze het afgelopen decennium op 73 verschillende plekken ruim tweehonderd publieksmomenten hadden ingericht. Vaak gebeurde dat op
onbekende plaatsen in het wereldberoemde en veel bezochte Brugge. Het kon niet beter treffen. Zij gaven input,
mijn collega Ilse en ik coördineerden en samen maakten
we een kaart met ontdekkingswaardige locaties.
De kaart is een selectie van verborgen parels die je te
voet of met de fiets bezoekt?
E. VAN SCHOORISSE Inderdaad, maar natuurlijk kun je
ook naar hartenlust combineren. De knooppuntenfietsroute van 78 km met keuze uit drie lussen (21, 29 en 33
km) brengt je langs een vijfendertigtal ongewone plaatsen. Over elk van die plaatsen kom je kort maar krachtig
iets bijzonders te weten.
Vijf korte wandelommetjes (tussen 1,5 en 3 km) grenzen
aan de fietsroute. Ze brengen je op nog andere plaatsen
waar weer enkele nieuwe wetenswaardigheden aan verbonden zijn. Zo maken we ons opzet waar: mensen verrassen met wat het Brugse Ommeland te bieden heeft.
M. ZEGHERS En wij zijn blij dat deze mooie samenwerking Uitwijken ook in deze bijzondere tijden dicht bij elke
Bruggeling brengt.
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PRE-TRIENNALE
BRUGGE 2020: PLATFORM
Van vrijdag 10 juli tot zondag 13 september wijkt Pre-Triënnale Brugge,
de voorbode van Triënnale Brugge 2021: TraumA, uit naar Sint-Michiels
met PLATFORM, een gloednieuw paviljoen ontworpen door studenten
van Howest. Negen weken lang krijgen negen Brugse kunstenaars en
ontwerpers er een vrij podium. Schilderkunst, architectuur, grafiek of
sculptuur passeren er de revue. Geen week wordt dezelfde. Ontdek
hieronder wie er carte blanche krijgt.

VRIJDAG 10 TOT EN MET ZONDAG 19 JULI
PLATFORM #1: ROEL VANDERMEEREN
Roel Vandemeeren (°1995, Bilzen) studeerde schilderkunst aan de PXLMAD in Hasselt. In 2019 behaalde hij er zijn masterdiploma. Jan Frederik
De Cock haalde hem naar Brugge om als eerste leerling mee te werken aan The Bruges Art Institute en deel uit te maken van een nieuwe
elite beeldenmakers in wording. Met deze meesteropleiding wil men via
klassieke schoonheid en traditie tot vernieuwing komen. Vandermeeren
gaat in zijn werk op zoek naar zichzelf als persoon en als kunstenaar.
Schilderen is voor hem een stroom van actie en reactie. Zijn eigen ervaringen staan daarbij steeds centraal.
Meer info op brugesartinstitute.org.

DINSDAG 21 TOT EN MET ZONDAG 26 JULI
PLATFORM #2: PETER LAGAST
Peter Lagast (°1972, Blankenberge) woont in Brugge en werkt in de academie van Oostende. Hij vestigde zijn atelier in De Tank (Het Entrepot).
Lagast laat zich niet catalogeren onder een bepaald genre of een bepaalde techniek of stijl. Hij is gefascineerd door onze gelaagde beeldcultuur. In zijn werk manifesteert zich dat vooral door het voortbouwen
op bestaande dragers zoals affiches, schilderijen, sculpturen, collages,
postkaarten en recent vooral platenhoezen. Bepaalde beelden of concepten keren terug: het huis, het gebruik van olieverf, de sneeuwman,
het nomadische of de venus. Wat overblijft, is telkens weer de geschiedenis van het terugkerende beeld en het ontstaan ervan.
Meer info op peterlagast.be.
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DINSDAG 28 JULI TOT EN MET ZONDAG 2 AUGUSTUS
PLATFORM #3: BERT PUYPE

DINSDAG 18 TOT EN MET ZONDAG 23 AUGUSTUS
PLATFORM #6: INGE WATTEEUW

Bert Puype (°1994, Brugge) woont in Brussel en werkt in Antwerpen bij Axel Vervoordt Gallery. Tijdens zijn stage in 2018 stelde hij
als jonge curator een presentatie samen met werk van architectuurstudenten van Howest en leerlingen van verschillende Brugse
scholen in de drijvende school ‘MFS III – Minne Floating School’ van
NLÉ (Kunlé Adeyemi). Ondertussen is hij freelancecurator van tentoonstellingen zoals ‘Seeing together: a synopsis’ in samenwerking
met LABORATORIUM/Color biolab. Met de tentoonstelling ‘objets
trouvés - verloren voorwerpen’ herdacht hij het concept van tentoonstellen als medium en brengt hij een reeks interessante kunstenaars naar diverse plekken in de Brugse binnenstad.
Meer info op verlorenvoorwerpen.org.

Inge Watteeuw (°1965) groeide op in Sint-Michiels. Na haar studies interieurarchitectuur in Gent (1987), sloeg ze haar vleugels uit
en werkte onder meer twee jaar bij Lorenz & Ndilila Architects in
Zambia. Daarna vestigde ze zich in Brussel, waar ze in 1997 haar
eigen bureau oprichtte. Ze studeerde later ook architectuur in
Maastricht (2011). Sinds 2015 woont en werkt Watteeuw opnieuw
in Brugge. Haar oeuvre weerspiegelt haar fascinatie voor oude culturen. In een warm en authentiek kleur- en materiaalpalet bepaalt
een abstract lijnenspel de maat.
Meer info op www.ingewatteeuw.be.

DINSDAG 4 TOT EN MET ZONDAG 9 AUGUSTUS
PLATFORM #4: BLVRD

DINSDAG 25 TOT EN MET ZONDAG 30 AUGUSTUS
PLATFORM #7: MAF ARCHITECTEN

BLVRD Magazine is een gratis jongerenblad voor en door Brugse
jongeren. Het bericht over wie en wat er leeft in onze stad, met
een focus op actief, creatief en ondernemend Brugge. De open redactie onder leiding van Sanne De Muynck (°1985, Brugge) brengt
tweemaandelijks het laatste nieuws over culturele evenementen,
tentoonstellingen, jonge ondernemers, kunstenaars en artiesten
en laat de lezers de stad van onderuit ontdekken. Op maandag
3 augustus komt BLVRD17 uit. Die editie treedt voor de gelegenheid
buiten haar pagina’s.
Meer info op www.blvrdmagazine.com.

Maf is een jong architectenbureau dat in 2014 werd opgericht door
Mathijs Bekaert, Nick Willems en Bruggeling Dieter Van Bree. Later kwamen Ruth Pattyn en Pieter-Jan Cierkens erbij. Het team
profileert zich als energiek en onconventioneel. Maf opereert op
verschillende schaalniveaus: van masterplan tot interieur, van woning tot brievenbus. Na het winnen van de ontwerpwedstrijd Jonge
Architecten Aan Zet (2014) volgden de (ver)bouwopdrachten elkaar
op. Ondertussen tekenden ze voor tal van projecten, waaronder de
Spermalie Travel Store in Brugge (2017) en de geprezen Woning S
in Ledeberg (2019). Een constante in hun werk: verwondering. Laat
dat net de kunst van architectuur zijn.
Meer info op www.mafarchitecten.be.

DINSDAG 11 TOT EN MET ZONDAG 16 AUGUSTUS
PLATFORM #5: JASPER RIGOLE

DINSDAG 1 TOT EN MET ZONDAG 6 SEPTEMBER
PLATFORM #8: JOKE RAES

Jasper Rigole (°1980, Brugge) woont in Gent en werkt er in de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK). Hij maakt
films, mediakunst en installaties. Door in zijn werk de scheiding
tussen het rijk van het geheugen en het rijk van de ervaring te betwisten, reflecteert hij over concepten als het archief en de herinnering. Dit resulteert in een onderzoek naar de menselijke behoefte
aan 'sluitende' verhalen en naar de vraag of anekdotes de geschiedenis 'fictief' kunnen maken. Zijn verzamelde en eigen films worden samengesteld als situaties waarin alledaagse objecten worden
veranderd of loskomen uit hun natuurlijke functie of context. Dit
alles koppelt hij aan teksten, schilderkunst en architectuur.
Meer info op www.jasperrigole.com.

Joke Raes (°1983, Brugge) woont in Gent en combineert haar eigen
praktijk met een lesopdracht in de Stedelijke Academie Brugge.
Haar tekeningen, sculpturen en installaties ontstaan schijnbaar
moeiteloos, maar wie naderbij komt, duizelt van de detaillering. Elk
werk is met grote aandacht gemaakt en verraadt een obsessie met
het oppervlak en alles wat eronder ligt. Raes’ organische beeldtaal is die van het Amazonewoud, van de woekerende, wriemelende
natuur waarin de mens een soort is tussen alle andere. Met haar
eclectische, tactiele materiaalgebruik probeert ze de grens tussen
cultuur en natuur op te heffen. De mens vervaagt in de natuur en de
natuur verdwijnt door toedoen van de mens.
Meer info op www.jokeraes.org.

DINSDAG 8 TOT EN MET ZONDAG 13 SEPTEMBER
PLATFORM #9: HOWEST TOEGEPASTE ARCHITECTUUR
Pre-Triënnale Brugge 2020: PLATFORM sluit af met een tentoonstelling door en over de ontwerpers van het paviljoen. De elf bachelorstudenten Toegepaste Architectuur van Howest tonen er niet
alleen de totstandkoming van het uitgevoerde ontwerp, maar ook de
vele andere pistes die ze tijdens het proces bewandelden. Een mix
van concepten, maquettes en duurzame ideeën voor de toekomst.
Meer info www.howest.be.
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STAP IN DE STAD:

KUNSTROUTE VOOR FAMILIES
MET KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
Bij kunst in de stad denken we vaak aan standbeelden,
maar in Brugge staan er ook verschillende hedendaagse
kunstwerken en gebouwen. Om die te ontdekken, ontwikkelde Triënnale Brugge afgelopen jaar de stadskaart
'25/25 hedendaagse kunst en architectuur in Brugge'. Voor
creatieve kinderen en hun ouders is er vanaf deze zomer
ook een ontdekkingsparcours op kindermaat beschikbaar.
Haal de kaart en het bijhorende materiaaltasje op bij
In&Uit en ga op stap. Speelse vragen en opdrachten dagen
uit om de zes hedendaagse projecten met alle zintuigen
te ontdekken: kronkelend een gebouw nabootsen, blindelings tekenen of vormen interpreteren.
De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Inschrijven is niet
nodig en deelnemen is gratis.
Stap in de Stad is gratis verkrijgbaar via In&Uit (Concertgebouw -'t Zand 34) en de toerismekantoren vanaf woensdag 1 juli en vanaf 10 juli in Pre-Triënnale Brugge 2020:
PLATFORM (Rijselstraat 98) tijdens de openingsuren.
Wie al eens een kijkje wil nemen, kan het plan downloaden
via www.triennalebrugge.be of een exemplaar per post
aanvragen bij In&Uit via 070 22 12 12.

Het spreekt voor zich dat in het PLATFORM de op dat moment geldende coronamaatregelen in acht worden genomen. Heb je vragen? Spreek gerust de medewerkers ter plaatse aan of contacteer
Triënnale Brugge.

PRE-TRIENNALE BRUGGE 2020: PLATFORM
VRIJDAG 10 JULI TOT EN MET ZONDAG 13 SEPTEMBER
VAN DINSDAG TOT EN MET ZONDAG
VAN 14.00 TOT 18.00 UUR
RIJSELSTRAAT 98, SINT-MICHIELS
www.triennalebrugge.be
050 45 50 02
@triennalebrugge | #PRETRIBRU20
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2020-2021: NIEUW
CULTUURSEIZOEN BIJ
CULTUURCENTRUM BRUGGE
Ook in cultuurseizoen 2020 – 2021 ontdek je de nieuwste circus-, dansen theatervoorstellingen, concerten en tentoonstellingen bij je favoriete
cultuurcentrum. Voor het eerst in de geschiedenis van het cultuurhuis
wordt het seizoen opgebouwd rond drie centrale gasten. Theatermaakster Anna Vercammen, woordkunstenaar Doorn Roosje (Nina Everaert)
en beeldend kunstenaar Sylvie De Meerleer duiken geregeld op tijdens
het seizoen en verleiden je nog meer tot unieke cultuurbelevingen.
Ben je benieuwd naar de plannen van Cultuurcentrum Brugge voor het
culturele seizoen 2020-2021 en wil je de drie huiskunstenaars beter leren kennen? Surf naar www.ccbrugge.be.

EEN GREEP UIT HET AANBOD
CIRCUS: Decipiatur – Nicholas, Surface van Familiar Faces, Sacre –
Circa, Zebra – Wes Peden …
DANS: any attempt will end in crushed bodies and shattered bones –
Jan Martens / GRIP, Dances of Death – Michiel Vandevelde, Oskara –
Kukai Dantza, Screws – Alexander Vantournhout, Tender Men – Koen
De Preter …
MUZIEK: ABBA Tribute, Augustijn, Bai Kamara Jr., Belpop 80’s, Brussels Jazz Orchestra & Kommil Foo, Church of Cash, Daan, De wereld
van Bobbejaan, Echo Beatty, Der Klinke, George Baker, Jef Neve, Jools
Holland, Kries Roose, Laïs, Los Lobos, Moonlight Benjamin, New Cool
Collective, Red Zebra, Stef Kamil Carlens, Vito …
THEATER: De Kersenvla – Abattoir Fermé, Dear Winnie - JR.CE.SA. R,
KVS & NNT, De Bourgondiërs – Bart Van Loo, De Kleine Prins (voor volwassenen) – Theater Malpertuis, De Koningin is verdwenen – KOPERGIETERY / Anna Vercammen, Het gezin Van Paemel – SkaGen, KillJoy
Quiz – NtGent & Arp / Luanda Casella, Oom Wanja - Noord Nederlands
Toneel, Tribunal – Ballet Dommage & BRONKS, Wachten op Godot –
Toneelhuis / Olympique Dramatique …
TENTOONSTELLINGEN: Aspects of … - Jean Godecharle, De-Centered
Spirals – Sylvie De Meerleer, Hedendaagse Primitieven – Alex Vanhee &
Benedikte Van Eeghem, Synergia – Joke Raes & Jonas Vansteenkiste …
Alle updates en praktische informatie over de ticketverkoop vind je op www.ccbrugge.be.
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INTERVIEW
Rolf Quaghebeur, directeur kunstencentrum KAAP

V

an vrijdag 2 tot en met zondag 11 oktober maakt kunstencentrum KAAP opnieuw AMOK, een eigenzinnig festival
in de Brugse binnenstad. In 2020 ligt de nadruk op het
transcendente en rituelen. In een stad waar een kwart van
de gebouwen een religieuze achtergrond of bestemming heeft, is
die link gauw gelegd, aldus Rolf Quaghebeur, directeur van KAAP.

In 2019 zag AMOK het licht als een nieuw festival dat de stad
wilde verbeelden en verklanken. Hoe kijk je daarop terug?
ROLF QUAGHEBEUR De eerste editie was een succes en toonde
de kracht en het potentieel van dit project. We wilden een festival
realiseren over, in en met de stad. Onze ambitie was om aanwezig te zijn en Brugge op een andere manier zichtbaar te maken
voor de bewoners en de bezoekers. We deden dit niet door grote
massa-evenementen te organiseren of te streven naar spektakel, maar door bijzondere kunst te brengen op bijzondere plekken. Om de stad te verbinden, te verklanken en te verbeelden
moet je ook verdiepend werken. Dat wil niet zeggen dat het altijd
ernstig of hermetisch was. AMOK swingde. Ik denk bijvoorbeeld
aan het concert van De Beren Gieren in de Sint-Jacobskerk of
het brunchconcert van Ottla in ons meeting point. Met AMOK
willen we toegankelijke shows brengen die dat ietsje meer bieden en de bezoeker wat langer weten vast te houden.
Een van de meest bijzondere momenten was het optreden van
NYX Electronic Drone Choir in de Ryelandtzaal: een mix van
elektronische muziek en ijzersterke vrouwenstemmen. Niet van
de minste trouwens, want ze werkten al samen met wereldsterren als Sigur Rós. Ze gaven toen niet alleen een schitterend en
intiem concert, maar organiseerden ook een zangworkshop en
hadden een muzikale first date met Lynn Cassiers, een Belgische jazzmuzikante waarmee we een sterke band hebben.
Gaan jullie op hetzelfde elan verder of komen er nieuwe accenten in de editie van 2020?
R. QUAGHEBEUR We gaan op hetzelfde elan verder, maar we
willen tegelijk een trapje hoger mikken. Muziek blijft de dans
leiden, maar meer nog dan in de eerste editie leggen we de nadruk op de multidisciplinariteit die eigen is aan onze werking.
Een aantal projecten die vorig jaar werden opgestart, zoals Phonorama en Chalk & Talk, krijgen trouwens een vervolg. Meer nog
dan tijdens de vorige editie zetten we in op creaties en nieuwe
producties. Dat maakt van AMOK het ideale ontdekkings- en belevingsfestival voor wie eens iets anders wil.
We willen ons met AMOK nog meer vervlechten met het stedelijk
weefsel. Dit jaar doen we dat met thema’s als trance, rituelen en
religieus erfgoed. Die keuze maken we niet zomaar: niet minder dan 25% van de gebouwen in Brugge hebben of hadden ooit
een functie die verbonden was met het religieuze. Religie was
in de tijd dat de stad haar gezicht kreeg anders dan hoe we het
vandaag zien. Het maakte veel meer integraal deel uit van het
sociale en economische leven. Zo stonden er in kerken bijvoorbeeld geen stoelen. Er werd handel gedreven en gespeeld en er

www.kaap.be
www.amokbrugge.be

Op zoek naar
het fabelachtige
Brugge

werden rituelen uitgevoerd. Men liet er het alledaagse leven binnen. Die gebouwen waren, soms veel meer dan openbare pleinen, kruispunten in de stad waar veel functies samenkwamen.
Vandaag bekijken we die gebouwen als liturgische bouwwerken
of als erfgoedlocaties, maar AMOK brengt er kunst om het alledaagse met het transcendente te verbinden. Zo brengen we
de gelaagdheid van de stad even terug in beeld. We gaan dit jaar
op zoek naar het fabelachtige Brugge, naar dat wat onzichtbaar
heel aanwezig lijkt te zijn.
Door de COVID-19-crisis is het nog onduidelijk wat het gevolg zal
zijn voor artistieke najaarsevenementen. Voor AMOK proberen
we scenario’s uit te denken die coronaresistent zijn. Door uitdrukkelijk niet in te zetten op kwantiteit, maar wel op ontdekking
en kwaliteit (niet dat beide elkaar per se uitsluiten), is al een
flink deel van die weg afgelegd.
AMOK zet ook in op cocreatie. Is dit een bewuste keuze?
R. QUAGHEBEUR KAAP is een organisatie die graag inzet op samenwerking, ook tijdens en voor AMOK. Ook voor deze nieuwe
editie zal onze kernpartner De Republiek zijn. Onze ambities en
visies op de stad liggen heel dicht bij elkaar, maar op ons werkterrein vullen we elkaar vooral aan.
Met AMOK wil KAAP de stad verbinden. Voor onze meer klassieke projecten slaan we de handen in elkaar met niet-culturele
organisaties. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar de zoektocht
is wel boeiend en interessant. Met onder meer Cultuurcentrum
Brugge, Cactus Muziekcentrum, Villa Bota, De Tank, BLVRD en
het Stedelijk Conservatorium blijven we uiteraard ook samenwerken. Dit betekent wel niet dat iedereen zomaar zijn programma kwijt kan bij AMOK. Er is een kernteam dat programmeert
en de lijnen uitzet. Met de artistieke en niet-artistieke partners
proberen we te vertrekken vanuit het idee van cocreatie. Zo maken we samen AMOK.
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CORONA-RELANCEPLAN: EEN DUURZAME BOOST VOOR
BRUGGE, DE BEWONERS, ONDERNEMERS EN BEZOEKERS
Eind vorig jaar bereikte ons de eerste berichtgeving over het coronavirus. Toen leek de dreiging nog veraf, maar al snel verspreidde dit virus
zich over de hele wereld. Op 17 maart ging ons land in ‘lockdown’. De eerste dagen en weken waren onwezenlijk. Brugse straten waren zo
goed als leeg, bijna alle winkels en bedrijven moesten tijdelijk sluiten, er werd geen les meer gegeven, mensen werden technisch werkloos
en thuiswerk werd de norm.
De enorme impact van de coronacrisis wordt steeds duidelijker. De economie werd hard getroffen en heel wat inwoners van onze stad moesten het stellen met een kleiner inkomen of werden geconfronteerd met hogere kosten. Ook sociale contacten vielen weg en de hulpverlening
werd vaak beperkt tot basisdienstverlening.
Verschillende Bruggelingen raakten daarenboven besmet met het COVID-19-virus. Tussen 16 maart en 17 mei overleden 170 stadsgenoten
aan de gevolgen ervan.

VIRUS INDIJKEN MET
ZORG VOOR DE INWONERS

STAPPEN NAAR
HET 'GEWONE' LEVEN

RELANCE VAN DE STAD

STAD BRUGGE ONDERNEEMT ACTIE:
EEN TRAPSGEWIJZE AANPAK
VIRUS INDIJKEN MET ZORG VOOR DE INWONERS

Stad Brugge ondernam van in het begin actie om de Bruggelingen waar
mogelijk steun te bieden. Zo faciliteerde het stadsbestuur een triagepunt
in Daverlo, organiseerde het noodopvang voor kinderen, motiveerde het
de bevolking om mondmaskers en beschermingskledij te maken en bezorgde het half mei een masker in de brievenbus van elke Bruggeling.
De Stad zette een ruime informatiecampagne op poten om zoveel mogelijk Bruggelingen te bereiken, onder meer met een bewonersbrief en
een corona-editie van het Stadsmagazine. Ook de dienstverlening viel
niet stil. Het Huis van de Bruggeling draaide volop, met soms meer dan
duizend telefoontjes per dag. De bibliotheek werkte met afhaalpakketten
en het brengen van boeken aan huis, de recyclageparken gingen terug
open en werkten op afspraak, de gemeenteraad kwam digitaal samen en
ga zo maar door.
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STAPPEN NAAR HET ‘GEWONE’ LEVEN

Begin mei startte een stapsgewijze terugkeer naar het 'gewone’ leven,
met de nodige beperkingen en voorzichtigheid. Winkels gingen weer
open, mensen gingen terug aan de slag en scholen heropenden voor bepaalde leerlingen. Toch leven, wonen en werken we sindsdien in andere
omstandigheden. Mondmaskers worden in bepaalde gevallen aangeraden, het gebruik van handgels is een must en contactloos betalen is helemaal doorgebroken. We blijven afstand houden van elkaar en mogen
familie en vrienden maar beperkt bezoeken. De ene sector (zoals de horeca- en evenementensector) bleef langer in de meest strikte fase dan de
andere. De bedrijfstakken die weer actief zijn, moeten rekening houden
met bijkomende maatregelen. Het blijft belangrijk om alles strikt op te
volgen en bij te sturen waar nodig.
Omdat mondmaskers een cruciale rol spelen in het exitplan, bezorgde Stad Brugge zoals eerder vermeld een mondmasker aan alle
Bruggelingen.

RELANCE VAN DE STAD

Heel wat stadsgenoten en Brugse bedrijven en organisaties hebben een
extra duwtje in de rug nodig om er terug bovenop te komen. Stad Brugge
kiest hierbij voor duurzame oplossingen. Het stadsbestuur hanteert de
duurzaamheidsdoelstellingen als kapstok om maatregelen te nemen om
de inwoners en de partners opnieuw te ‘lanceren’.
Deze doelstellingen worden vertaald naar een toekomstbeeld voor
onze stad:
• Brugge draait om mensen;
• Brugge is duurzaam en groen;
• Brugge blijft een levendige plek voor bewoners en bezoekers;
• Brugge heeft een veerkrachtige economie.

brugge.be

BRUGGE BLIJFT EEN LEVENDIGE PLEK VOOR
BEWONERS EN BEZOEKERS

Brugge wil een stad zijn waar het goed is om te vertoeven, een stad vol
beleving. Door de lockdown stond de beleving op een zeer laag pitje. Zowel de toeristische sector, de cultuursector als vrijetijdssector kregen
het heel moeilijk. Met de relancemaatregelen wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat deze sectoren terug kunnen meewerken aan een levendige plek voor bezoekers en Bruggelingen.
Stad Brugge zorgt voor positieve impulsen in het kader van de economie en het toerisme. Zo komt er een extra budget voor Wintergloed.
Dit wordt aangewend voor een uitgebreider lichtparcours, een langere
looptijd en een maximale inschakeling van winkels en handelszaken
langs het parcours.
Daarnaast wil de Stad de horeca-uitbaters de mogelijkheid bieden om
hun terrassen groter te maken, met het oog op het maximaal afstand
behouden van elkaar.
Vervolgens wil de Stad met concrete campagnes winkeliers aanmoedigen om ook op zondag de deuren te openen.
Ten slotte zal een stadsbrede marketingcampagne (een samenwerking
met Visit Bruges en het Centrummanagement) Brugge in de kijker
plaatsen als een unieke beleving voor verblijfs- en dagjestoeristen. De
focus zal liggen op winkelen, gastronomie en cultuur. Hiervoor wordt
1 miljoen euro uitgetrokken (500.000 euro voor heroriëntering en
500.000 euro voor extra middelen). De volgende twee jaar wordt hiervoor telkens 500.000 euro extra budget voorzien.

Deze doelen bieden de Stad een kader om de komende weken en maanden samen met de getroffenen te zoeken naar de gepaste maatregelen.
Op basis van overleg, monitoring en signalen wordt werk gemaakt van
een nieuw en veerkrachtig Brugge.

Het schepencollege besliste eerder om de werkingssubsidies voor culturele verenigingen en werkingstoelagen voor professionele organisaties
voor 2020 te behouden. Ook de gemaakte kosten voor evenementen en
culturele projecten worden vergoed.
Voor artiesten en gezelschappen waarvan de voorstelling werd geannuleerd, onderzoekt Stad Brugge een financiële afhandeling via minnelijke
schikking.

BRUGGE DRAAIT OM MENSEN

Voorts wil het stadsbestuur met de vele Brugse verenigingen bespreken
hoe het hen kan ondersteunen.

Het stadsbestuur wil er eerst en vooral zijn voor de Bruggelingen. Vooral
de meest kwetsbaren krijgen de nodige ondersteuning en ademruimte
om er weer bovenop te komen. Daarom wordt anderhalf miljoen euro
extra uitgetrokken om stadsgenoten die het moeilijk hebben te ondersteunen.
Deze middelen worden onder meer ingezet om mensen met een laag
inkomen financieel extra te steunen, inwoners met een huurachterstal
te helpen, betaalbare kinderopvang te garanderen en laptops of pc’s en
internettoegang voor schoolgaande kinderen te voorzien.
Daarnaast worden bijkomende middelen vrijgemaakt voor psychologische begeleiding en voor de begeleiding van kinderen met een
schoolachterstand.

BRUGGE IS DUURZAAM EN GROEN

Groen en openbare ruimte in de nabije woonomgeving, om te spelen of in
te bewegen, waren voor en tijdens de crisis al uiterst belangrijk en blijven
dat ook nadien. Daarom investeert de Stad verder in een aantrekkelijke,
toegankelijke en groene woonomgeving.
Deze crisis legde onze kwetsbaarheid bloot en toonde aan hoe belangrijk
het is om duurzaam om te gaan met onze omgeving en onze toekomst.
Brugge schaart zich achter de wereldwijde doelstelling om de uitstoot
van broeikasgassen tegen 2030 met 40% te reduceren. Dit is een tussenstap naar een volledig CO2-neutrale stad tegen 2050. Daarover lees je
meer op pagina 13 van dit Stadsmagazine.

BRUGGE HEEFT EEN VEERKRACHTIGE ECONOMIE

Brugge heeft alle belang bij een snelle heropleving na de coronamaatregelen. In onze stad zijn er immers 3.170 handelspanden en ongeveer
11.500 ondernemingen.
De Stad bood de horecasector ademruimte door taksen uit te stellen,
maar ook voor andere ondernemers werden ondersteunende maatregelen uitgewerkt. Het stadsbestuur besliste onder meer om de lokale
belastingen voor bepaalde bedrijven en handelaars een aantal maanden
op te schorten of te verminderen. Zo kunnen zij het hoofd boven water
houden en blijft de tewerkstelling in deze ondernemingen zoveel mogelijk gegarandeerd.
Het stadsbestuur reserveerde voor alle tot nu toe goedgekeurde acties
een budget van ruim 6,7 miljoen euro. Daarnaast investeert het in een
softwareplatform dat berekent hoe efficiënt de aanpak is.

Heb je vragen of wil je meer info? Mail naar info@brugge.be,
bel naar 050 44 8000 of surf naar www.brugge.be/meldpunt.
Alle info vind je ook terug op www.brugge.be/coronavirus.
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DEEL JOUW IDEE VOOR EEN
BRUGGE DAT DRAAIT OM MENSEN
Brugge draait om mensen, dat is in deze uitdagende tijden meer dan
duidelijk. Het stadsbestuur is bezorgd over de problemen die er zijn,
maar is tegelijk trots op de solidariteit die tijdens de coronacrisis ontstond. Deze solidariteit wil het bestuur graag vasthouden, zodat Brugge
de komende jaren verder kan uitgroeien tot een sociale stad waar elke
Bruggeling zich goed voelt.

ZEVEN THEMA’S

Voor de uitbouw van een nog socialer Brugge staan deze zeven streefdoelen voorop:
1. Een kansrijke stad voor onze kinderen en jongeren. In Brugge moeten
kinderen de ruimte en mogelijkheden krijgen om kind te zijn. Jongeren
moeten de nodige ondersteuning krijgen om hun eerste stappen naar
volwassenheid te zetten.
2. Een toegankelijke en gastvrije arbeidsmarkt waar werk op maat mogelijk is. Iedereen moet de kans krijgen om duurzaam en zinvol aan de
slag te zijn.
3. Elke Bruggeling moet een goed dak boven het hoofd hebben. Specifieke aandacht gaat uit naar jonge starters, mensen die de huur of
energiekosten niet kunnen betalen en stadsgenoten die door tegenslag
hun woning verliezen.
4. Een goede gezondheid en een evenwichtig leven voor iedereen. Het
welzijn van elke Bruggeling wordt verhoogd.
5. Warme, sociale en zorgzame buurten waar iedereen op een kwalitatieve manier van het leven kan genieten, ongeacht leeftijd of zorgnood.
Brugge ondersteunt het zorgen voor elkaar door de zorg dichter bij de
mensen te brengen, betaalbaar te houden en de regie maximaal bij de
hulpvrager te houden.
6. Iedereen moet kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven,
vooral als het gaat om vrijetijdsbesteding en het bijwonen van evenementen.
7. Een verbeterde toegankelijkheid, gebruikscomfort en kwaliteit van
de diensten. Zo krijgt elke Bruggeling maximaal toegang tot een menswaardig leven.
Om dit waar te maken, slaat een diverse en steeds groeiende groep
sociale actoren de handen in elkaar. Van Stad en OCMW tot armoedeverenigingen, organisaties in de kinderopvang, het onderwijs en de
tewerkstellings- en zorgsector tot beleidsmakers, professionelen, vrijwilligers, mantelzorgers en buren.

OOK JIJ KUNT HIERAAN MEEBOUWEN

Wil je meer weten over de zeven thema’s van het sociaal beleid? Neem
een kijkje op www.brugge.be/bruggedraaitommensen.
Heb je ideeën voor een nog socialer Brugge? Vul de voorgefrankeerde
postkaart in dit magazine in en stuur die op of bezorg je suggesties voor
eind september via de website. Je kunt je idee ook doorbellen naar het
Huis van de Bruggeling: 050 44 8000.
Samen met de organisaties en het beleid onderzoekt de Stad hoe de
voorstellen kunnen worden verwerkt in een sociaal meerjarenplan voor
Brugge. Laat zeker iets van je horen, want Brugge draait ook om jou!
www.brugge.be/bruggedraaitommensen

HULP NODIG IN
CORONATIJDEN?
Heb je hulp nodig tijdens de coronaperiode of ken je
iemand die hulp kan gebruiken? Heb je financiële zorgen, nood aan advies of een aan luisterend oor? Er
staat altijd iemand klaar om je te helpen.

HEB JE SCHULDEN? WEET JE NIET WAT EERST TE BETALEN?

Ga langs bij het OCMW voor eenmalig advies. De medewerkers bekijken je facturen, onderhandelen voor
jou met een schuldeiser of verwijzen je door naar de
juiste dienst.
Je bent welkom op maandagvoormiddag en dinsdagnamiddag in Ruddershove 4 en op donderdag in Hoogstraat 9. Maak vooraf een afspraak op 050 32 73 69 of via
schulden@ocmw-brugge.be.
Heb je energieschulden? Vrees je dat je afgesloten zult
worden van gas, elektriciteit of water? Neem contact
op met het Energieloket op 050 47 55 13 of
via energieloket@deschakelaar.be.
Heb je momenteel zeer weinig of geen inkomsten?
Contacteer het Eerste Onthaal OCMW Brugge op
050 32 77 70 of via eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

MAAK JE JE ZORGEN OVER JE SITUATIE?

Je kunt het CAW Noord-West-Vlaanderen elke weekdag gratis bellen op 0800 13 500, van 9.00 tot 17.00 uur.
Chatten kan elke werkdag tussen 13.00 en 17.00 uur via
www.caw.be. Mailen doe je naar
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be.

PROBLEMEN DOOR OUDERDOM, ZIEKTE OF HANDICAP?
Zijn je medische kosten hoger dan wat je kunt betalen? Of zorg je voor iemand en heb je vragen? Bel met
je mutualiteit:
CM: 050 44 03 33;
Bond Moyson: 050 44 79 18;
Liberale Mutualiteit: 050 45 01 00;
Onafhankelijk Ziekenfonds: 03 201 85 55;
Partena Ziekenfonds: 050 36 80 90;
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 050 40 60 80;
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: 015 28 90 90.
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WIJK-WERKERS HELPEN JE
TUIN ONDERHOUDEN
Ken je het wijk-werken al? Wijk-werkers helpen je met
tuinonderhoud dat te beperkt is voor professionelen. Het
kan gaan om grasmaaien, onkruid wieden, opritten onderhouden, eenvoudig snoeiwerk en zo meer.
Voor 7,45 euro per uur komt een werkzoekende (geen geschoolde tuinarbeider) bij jou thuis om de opdracht uit te
voeren. Daarbij geniet je van een fiscaal voordeel. Zorg
wel dat je het nodige materiaal in huis hebt.
Inschrijven doe je via vdab.be/wijk-werken of 050 44 04 86.
Dit kost eenmalig 7,50 euro. Daarna kun je via
050 44 04 86 of info@wijk-up.be een opdracht doorgeven.
Houd er rekening mee dat er een wachttijd is als er niet
genoeg wijk-werkers beschikbaar zijn.
Zolang de COVID-19-veiligheidsmaatregelen van kracht
zijn, moet je minstens anderhalve meter afstand bewaren van de wijk-werker. Voorzie ook vloeibare zeep en
wegwerphanddoekjes of ontsmettende gel.
vdab.be/wijk-werken
info@wijk-up.be
050 44 04 86

BITS OF BRUGES BRENGT
BRUGGE NAAR JE TOE
De campagne Bits Of Bruges op www.visitbruges.be verzamelt
enkele initiatieven die je Brugge vanop afstand laten beleven.
Ze werden ondergebracht in twaalf categorieën: 360°-beelden, video, musea, muziek, podcasts, films en series, boeken,
strips, gezelschapsspellen, erfgoed, local love en social.
Verschillende partners waaronder Musea Brugge, Concertgebouw Brugge, Cultuurcentrum Brugge, MA Festival, Anima Eterna Brugge, Cactus Muziekcentrum en Erfgoedcel
Brugge bieden een totaaloverzicht van alle acties die ze ondernemen om de afstand tussen Brugge en potentiële bezoekers te overbruggen. Een belangrijk onderdeel van deze
campagne is de virtuele 360°-rondleiding langs 25 locaties
in de binnenstad. Die ontdek je op virtualbruges.com.
De naam van de campagne, Bits of Bruges, verwijst naar de
virtuele wereld en maakt een knipoog naar de gamewereld.
Het hartje uit het campagnebeeld, een ‘leventje’ in games,
maakt het plaatje compleet: bezoekers kunnen thuis hun hart
opladen aan Brugge.
Bits of Bruges wordt sinds eind april ingezet op de socialemediakanalen van Visit Bruges en in de communicatie met
onder andere de binnenlandse en buitenlandse pers, de
partners en de sector. Het is de eerste actie van Visit Bruges
binnen het breder Brugs relanceplan.
www.visitbruges.be/bits-of-bruges
Suggesties voor aanvullingen? Mail naar toerisme.pers@brugge.be.
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BELEEF HET BRUGS ERFGOED VANUIT JE KOT
De voorbije maanden bleven de deuren van de musea, bibliotheken, archieven en cultuurhuizen gesloten, maar toch kwamen ze op allerlei creatieve
manieren met hun werking naar buiten. Ook Erfgoedcel Brugge laat zich niet onbetuigd en laat je deze zomer vanuit je eigen kot en/of in je eigen
stad genieten van minder gekend Brugs erfgoed.

VERKEN HET BRUGS RELIGIEUS ERFGOED

GA OP ERFGOEDPAD IN BRUGGE

Op ErfgoedBrugge.be, de digitale schatkamer vol Brugse erfgoedcollecties, kun
je je verdiepen in de verzamelingen van de
Brugse parochiekerken. Sinds 2015 zetten
de vrijwilligers religieus erfgoed van Erfgoedcel Brugge zich in om digitale erfgoedinventarissen te maken. Zo kun je al grasduinen door de collecties van niet minder
dan elf kerken, verspreid over heel Brugge,
van het centrum tot Ver-Assebroek, Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Kruis. Op de website staan ook vijf e-tentoonstellingen die
pronkstukken presenteren uit onder meer
de Sint-Gilliskerk en de Sint-Pieter-in-deBandenkerk in Dudzele.

Via de ErfgoedApp van FARO – het Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed – laten
Vlaamse musea en erfgoedorganisaties je
hun boeiend cultureel erfgoed digitaal ontdekken. Sinds kort vind je er ook enkele nieuwe Brugse erfgoedroutes en -rondleidingen.
Ga mee op zoek naar de geloofs- en levensbeschouwingen die vaak achter de Brugse
gevels verscholen blijven en leer hun rijke
geschiedenis en de mensen erachter beter
kennen. Ontdek de verborgen kunstschatten van de Sint-Jakobskerk, of stap samen
met het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek mee in de voetsporen van
Guido Gezelle en ontdek een groen, onbekend en authentiek Brugge. Speel deze zomer toerist in eigen stad en leer Brugge op
een heel nieuwe manier kennen.
‘Gesloten/open deuren: in dialoog met
Brugse levensbeschouwingen’, ‘De verborgen schatten van de Sint-Jakobskerk’ en
‘Guido Gezellewandeling’ zijn beschikbaar
in de gratis ErfgoedApp. Die kun je downloaden via Google Play of de App Store.

MAAK KENNIS MET DE RAPHYGRAAF
Het Spermalie-instituut, gesticht in 1836,
herbergt een fascinerende collectie hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Vorig jaar werd de collectie tijdens een
waarderingstraject onder de loep genomen
door ervaringsdeskundigen en verschillende
specialisten.
Een belangrijke meerwaarde daarbij was de
opbouw van een netwerk, tot over de landsgrenzen heen. Zo wierp Mireille Duhen, vrijwilligster in het Franse Musée Valentin Haüy,
een nieuw licht op de raphygraaf. Deze bijzondere schrijfmachine, waarvan een exemplaar
wordt bewaard in het Spermalie-instituut, is
van Franse makelij. Mireille kwam helemaal
uit Parijs naar Brugge om de werking ervan te
tonen en dat werd prompt vastgelegd.

Op ErfgoedBrugge.be kom je meer te weten over het Brugs religieus erfgoed, de raphygraaf en de historische gezelschapsspellen.
ErfgoedApp.be

SPEEL EEN HISTORISCH
GEZELSCHAPSSPELLETJE
Met meer dan 21.000 titels huisvest het
VIVES-Spellenarchief de grootste collectie
gezelschapsspellen ter wereld. Naast nieuwe en recente spellen vind je er ook een
mooie erfgoedcollectie. Het oudste bordspel in het archief dateert van 1830.
Sinds maart 2019 werken negen vrijwilligers
aan de inventarisatie van de deelcollectie
oude bordspellen. Erfgoedcel Brugge coördineert dit traject.
ErfgoedBrugge.be brengt meer dan driehonderd van die spellen tot leven met foto’s,
spelregels en beschrijvingen. De gebruikte
druktechnieken, het taalgebruik en de afgebeelde kledij vertellen meer over de tijd
waarin ze werden gemaakt. Twee e-tentoonstellingen laten je ten slotte kennismaken
met de favoriete spellen van de vrijwilligers
en de wondere wereld van de ganzenborden.
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VAN EYCK IN BRUGES
TOT EN MET ZONDAG 6 SEPTEMBER IN HET GROENINGEMUSEUM
Musea Brugge heeft twee van Jan van Eycks bekendste werken in de
collectie: ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ en ‘Portret van
Margareta van Eyck’. Recent verwierf Musea Brugge bovendien een
'Maria met kind in een interieur', geschilderd door een navolger van
Van Eyck. Naar aanleiding van het Van Eyckjaar 2020 worden deze drie
werken samengebracht in deze tentoonstelling.
Recente onderzoeksresultaten, herbekeken archiefstukken en een intrigerende archeologische vondst laten een nieuw licht schijnen op het
leven in de 15de eeuw en de wereld van Jan van Eyck. Via infraroodreflectografische beelden en macro-XRFbeelden kijk je naar de samenstelling van de verflagen en de eerste tekening op het paneel en ontdek
je meer over het werkproces van de schilder.
Van Eyck was een opvallende figuur in de bruisende middeleeuwse metropool Brugge. Hij was een schilder met sterrenstatus die als eerste
zelf zijn werken signeerde. In deze tentoonstelling kijk je met de ogen
van een tijdgenoot naar Van Eyck, zijn oeuvre en zijn opdrachtgevers.
Groeningemuseum, Dijver 12, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt aanbevolen.

TEN HUIZE VAN JOSEPH RYELANDT.
PORTRET VAN EEN BRUGS
COMPONIST
TOT EN MET ZONDAG 8 NOVEMBER IN HET ARENTSHUIS
In het kader van het stadsfestival Ryelandt 2020 schetst deze expo een
levendig portret van de bijzondere Brugse componist Joseph Ryelandt.
Op 7 april 2020 zou Ryelandt 150 jaar zijn geworden. Hij werd in Brugge
geboren, werkte en stierf er, maar zijn muziek weerklonk tot ver buiten
de stadsgrenzen. Vandaag geldt hij als een van de belangrijkste componisten van het Belgische fin-de-siècle.
Ryelandt schreef religieuze oratoria, symfonieën, liederen en intieme
kamermuziek. Als componist en later als directeur van het Stedelijk
Conservatorium werkte hij zijn hele leven in Brugge, een stad waarvan hij innig hield. Zijn contacten met andere componisten, schrijvers
en muziekuitgevers reikten tot ver buiten de stadsgrenzen. Naast een
drukbezet musicus was Ryelandt ook een echte familieman. In zijn riante Brugse woning en in zijn buitenverblijf in de Ardennen genoot hij
van het samenzijn met zijn kroostrijk gezin.
Het rijke familiearchief, dat recent aan het Stadsarchief Brugge werd
geschonken, schetst al deze aspecten in woord, noot en beeld. Deze
documenten worden aangevuld met museale objecten en Joseph Ryelandts persoonlijke bezittingen. Samen bieden ze een unieke blik op de
wereld van deze bijzondere componist.
Arentshuis, Dijver 16, 8000 Brugge
Gratis voor inwoners van Brugge
Reserveren via www.museabrugge.be/reservatie wordt aanbevolen.
www.museabrugge.be

INTERVIEW
Elviera Velghe, directeur Publiek & Tentoonstellingen bij Musea Brugge

S

inds 1 april is Elviera Velghe de nieuwe directeur Publiek &
Tentoonstellingen bij Musea Brugge. Ze had zich haar start
wel anders voorgesteld. In volle quarantainetijd stond ze
meteen voor de uitdaging om met haar team een aangepast
zomerprogramma klaar te stomen. Samen slaagden ze erin om
Musea Brugge klaar te krijgen om Bruggelingen en binnenlandse
bezoekers te ontvangen, in veilige omstandigheden en met een
aantrekkelijk aanbod voor iedereen.
Wat is de impact van de coronacrisis op Musea Brugge?
ELVIERA VELGHE De beperking op buitenlandse reizen leiden tot
een dramatische terugval van het internationaal toerisme in Brugge. In normale omstandigheden komt meer dan driekwart van onze
museumbezoekers uit het buitenland. Die hebben we deze lente
gemist en we zullen hen deze zomer ook nog moeten missen. Maar
ik bekijk het liever positief. 53% van de Belgen bezoekt op vakantie graag een museum. Deze zomer krijg je een uitgelezen kans
om toerist te zijn in eigen land. Voor de Bruggelingen is het een
prima gelegenheid om de eigen stad en het rijke museumaanbod
te herontdekken. Mooi meegenomen is dat alle locaties van Musea
Brugge voor de inwoners van Brugge gratis zijn.
Veel mensen snakken naar cultuur na een lange periode van gedwongen thuisblijven. Wat heeft Musea Brugge hen te bieden?
E. VELGHE Naar theatervoorstellingen of concerten gaan, zit er
voorlopig nog niet in, maar een museumbezoek is wel mogelijk.
Musea Brugge heeft deze zomer heel wat te bieden voor wie honger heeft naar cultuur en schoonheid. Zo zijn twee van onze toplocaties, het Groeningemuseum en het Gruuthusemuseum, onlangs
vernieuwd. Sinds het Gruuthusemuseum in mei 2019 zijn deuren
opnieuw opende, trok het 61.000 bezoekers. De reacties op Tripadvisor, in bezoekersenquêtes en in de internationale pers zijn uitermate lovend. Heb je het museum nog niet bezocht, dan is deze
zomer de ideale periode om dat te doen.
Begin dit jaar onderging ook het Groeningemuseum een gedaanteverwisseling. Het opgefriste museum was nog maar twee dagen
open toen het de deuren weer moest sluiten door de coronamaatregelen. Wie nu het museum zal binnenkomen, zal het niet meer
herkennen. Niet alleen de opstelling en het bezoekerscircuit zijn
gewijzigd, maar ook het onthaal, de shop, de teksten en zo meer.
De kwaliteit van de museumbeleving is enorm gestegen.
Nu is het de beurt aan het Onze-Lieve-Vrouwekerk Museum. De
kerk onderging jarenlang een grondige restauratie: eerst aan de
buitenkant en daarna binnenin. Musea Brugge legt momenteel
de laatste hand aan de vernieuwing van de museale inrichting en
de publieksbegeleiding. Volgend jaar pakken we met het SintJanshospitaal nog een klassieker aan.
Daarnaast bevat Musea Brugge nog enkele verborgen parels, zoals
het Volkskundemuseum en Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie: aanraders voor wie de meer gekende paden wil verlaten.
Lopen de tijdelijke tentoonstellingen door?
E. VELGHE We zijn er gelukkig in geslaagd om de duur van de twee
lopende tentoonstellingen te verlengen, dankzij de welwillendheid

www.museabrugge.be

Musea Brugge heeft
deze zomer heel wat
te bieden voor wie
honger heeft naar
cultuur en schoonheid
van de bruikleengevers. ‘Van Eyck in Bruges’ biedt troost aan wie
graag de grote tentoonstelling over Jan van Eyck in Gent had bezocht. De kleinere Brugse tentoonstelling geeft een verdiepende
kijk op twee Brugse topstukken van de Bourgondische hofschilder
en werpt een blik op zijn werk en leven in Brugge. Nieuwe technologieën brengen ook meer inzicht in de schildertechniek en het
creatieve werkproces van de schilder.
In het Arentshuis leer je Joseph Ryelandt beter kennen. Deze Brugse componist was tot ver buiten onze landsgrenzen gekend en zou
dit jaar zijn 150ste verjaardag hebben gevierd.
Wat heeft Musea Brugge te bieden aan gezinnen?
E. VELGHE We hebben ons gezinsaanbod deze zomer fors uitgebreid. De jonge museumbezoekers kunnen op alle locaties van
Musea Brugge zoektochten ondernemen met ‘Schatten van Vlieg’.
Daarnaast hebben de grotere locaties zoals het Groeningemuseum,
het Sint-Janshospitaal en het Gruuthusemuseum een regulier gezinsaanbod. In de tuin van het Volkskundemuseum kunnen jong en
oud zich uitleven met volksspelen en de prachtige tuin van het Gezellehuis is de ideale plek voor een familiepicknick.
Wat doet Musea Brugge om de veiligheid van de bezoekers te garanderen?
E. VELGHE We werken met een reserveringssysteem en op weekdagen voorzien we tussen 9.30 en 10.30 uur een extra bezoekersluw
uur. Dat is ideaal voor wie tot de meer kwetsbare groepen behoort.
Mondmaskers zijn bovendien verplicht voor de erfgoedbewakers en
worden aangeraden voor de bezoekers. In de museumshops bieden we een kunstzinnig assortiment aan. Audioguides worden niet
uitgedeeld, maar alle publieksinformatie kun je via QR-codes op je
eigen toestel beluisteren of bekijken. Je informeert je vooraf best
via onze website.
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OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE PAST REGLEMENT AAN
De Openbare Bibliotheek Brugge stapte in de week van 15 juni over
naar het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS). Dat EBS vergemakkelijkt de samenwerking tussen bibliotheken en maakt de algemene
werking efficiënter en kostenbesparend. De bibliotheken in Limburg
en Oost-Vlaanderen maakten de overstap al eerder. Brugge stapte als
laatste bibliotheek in West-Vlaanderen over. Deze overstap houdt enkele wijzigingen in het bibliotheekreglement in.

De andere filialen zijn op zaterdag open van 9.30 tot 12.00 uur. Hun openingstijden op de andere dagen blijven behouden.

INTERNET

Surfen op een pc van de bibliotheek is beperkt tot twee uur per dag over
het hele bibliotheeknetwerk (in plaats van per bibliotheekvestiging).

VERSCHILLENDE AANPASSINGEN

Wise, de nieuwe software achter het EBS, bracht andere functionaliteiten met zich mee. Sommige werkprocessen moesten ook worden afgestemd op het samenwerkingsmodel met andere bibliotheken. Daarom
waren enkele aanpassingen aan het Brugse bibliotheekreglement nodig. Tezelfdertijd kregen ook minder dringende zaken uit dat reglement
een update. Het nieuwe dienstreglement werd op 19 juni ingevoerd.

LIDMAATSCHAP OP VIER PUNTEN GEWIJZIGD

Eerst en vooral werd de leeftijd voor gratis lidmaatschap opgetrokken
tot en met 21 jaar (in plaats van 18 jaar). Dit om in te spelen op de uitgebreide samenwerking met het hoger onderwijs en om gratis te blijven
voor leerlingen die op hun achttiende nog niet klaar zijn met het secundair onderwijs.
Vervolgens maakt het aparte seniorentarief van 3,75 euro plaats voor
een uniform tarief van 5 euro voor alle volwassenen (vanaf 22 jaar).
Ten derde houdt het dubbel lidmaatschap op te bestaan. Vanaf nu wordt
er per persoon een bibliotheekpas verleend. Er werd wel een ‘dubbelpas’ in het leven geroepen. Wie dubbel lidgeld betaalt, mag dubbel zoveel lenen.
Ten slotte worden de uitgebreide uitleenvoorwaarden voor leerkrachten
overgezet van hun vroegere professionele pas naar hun (betalende) individuele pas.

UITLEENVOORWAARDEN

Wie de uitleentermijn overschrijdt, krijgt na twee herinneringen een materiaalvergoedingsnota met een overzicht van de kosten als de materialen
niet worden teruggebracht. Wie na ontvangst van de nota de materialen
terugbrengt, betaalt enkel het ‘telaatgeld’. Wie geen actie onderneemt,
ontvangt een factuur met de kosten om de materialen te vergoeden. De
materialen alsnog terugbrengen is dan niet meer mogelijk.
De uitleentermijn voor speelfilms wordt uitgebreid van twee naar vier
weken, net zoals dat geldt voor boeken en cd's.
De uitleentermijn voor e-readers en e-boeken wordt uitgebreid van vier
naar zes weken. Het maximum aantal e-boeken dat je tegelijk kunt lenen, wordt opgetrokken van drie naar tien.

OPENINGSTIJDEN

De vier grote filialen (Daverlo, De Zorge, Sint-Andries en Sint-Michiels)
krijgen gelijke openingstijden: op maandag en woensdag van 14.00 tot
18.00 uur, op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur en op zaterdag
van 9.30 tot 12.30 uur.
Voor Daverlo blijft daarmee alles bij het oude. Voor De Zorge valt de
opening op zaterdagnamiddag weg. Voor Sint-Andries en Sint-Michiels
betekent dit dat ze op dinsdag en vrijdag open zijn vanaf 14.00 uur (in
plaats van vanaf 15.00 uur).

De Openbare Bibliotheek Brugge werkt momenteel nog volgens een alternatieve dienstverlening omwille van de coronacrisis. Alle bibliotheken zijn ondertussen wel weer open.
Raadpleeg brugge.bibliotheek.be voor een actuele stand van
zaken, openingstijden en dergelijke meer.

39

brugge.be

WORD STADSLEZER EN DEEL JE
LEESERVARINGEN OP BRUGGE LEEST

DIGISENIOR IN OKTOBER

Brugge Leest wordt een website van en voor Bruggelingen die graag
lezen en op zoek zijn naar leestips, leesplekken of literaire evenementen en/of die graag met anderen delen. Registreer je snel op
bruggeleest.be. de sociale media de filmpjes van de Brugse stadslezers? Dirk, Maria, Franklin, Noor, Abud en Ann delen er hun liefde
voor boeken en verklappen je wat hun favoriete leesplekje in Brugge
is. Ze roepen ook jou op om stadslezer te worden en je leestips te
delen op BruggeLeest.be, het nieuwe onlineplatform dat Openbare
Bibliotheek Brugge lanceert.
Net zoals Leuven Leest en Gent Leest wil Brugge Leest een leescommunity in onze stad uitbouwen. Lokale boekhandels, bibliotheken, literaire
verenigingen, boekenliefhebbers en de culturele spelers bundelen er de
krachten om de stad in beweging te brengen rond literatuur en lezen.

je op b
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Brugge Leest wordt een website van en voor Bruggelingen die graag lezen en op zoek zijn naar leestips, leesplekken of literaire evenementen
en/of die graag met anderen delen.
Registreer je snel op bruggeleest.be!
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Tijdens de lessen krijgen de senioren individuele ondersteuning van een
student. Alle deelnemers ontvangen een syllabus. Eenmaal thuis kunnen ze rekenen op de mobiele digibrigade: studenten die computerproblemen komen oplossen.
Deelnemen kost 5 euro per persoon. Inschrijven doe je via 050 40 68 68
of vhsi@vhsi.be. Er wordt enkel gewerkt met iPad. Vermeld dus zeker of
je je eigen toestel meeneemt. Er kunnen veertien cursisten deelnemen
die geen iPad bezitten.
VHSI, Spoorwegstraat 14/7, 8200 Sint-Michiels
Hoofdbibliotheek Biekorf, Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
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Op woensdagen 7, 14 en 21 oktober maken leerlingen van het zesde jaar
informatica van het VHSI senioren wegwijs in de digitale wereld, telkens
van 9.30 tot 11.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur). In het VHSI zijn er twee
lessen over de iPad thuis en op reis, handige apps en sociale media.
De derde les vindt plaats in Hoofdbibliotheek De Biekorf en gaat onder meer over opzoeken op het internet en het gebruik van het digitale
zoeksysteem ‘Mijn Bibliotheek’.

INTERVIEW
Indra Vandenbussche en Kim Plovier, Brugs sportvrouw en Brugs sportman van 2019

T

ijdens de uitreiking van de Brugse Sportprijzen in februari kozen de Brugse sportjournalisten ook de sportman en sportvrouw van 2019. Bij de mannen won rolstoeltriatleet Kim
Plovier. Hij werd tweede in de Iron Man van Hawaï. Indra Vandenbussche was de laureate bij de vrouwen. In haar leeftijdscategorie
werd ze vorig jaar Belgisch kampioen zwemmen op de 50 meter en de
100 meter vrije slag en op de 50 meter en de 100 meter vlinderslag.

Had je het verwacht, Kim?
KIM PLOVIER Helemaal niet. Ik was al ongelofelijk blij met de nominatie, want als rolstoeltriatleet tussen valide atleten is dat niet evident. Ik
was zeer aangenaam verrast dat ze mij kozen.
Mijn resultaat op de Iron man in Hawaï in oktober was de mooiste,
zwaarste en meteen ook laatste prestatie van mijn carrière. Het begon
in juni met de kwalificatie in Luxemburg. Daar pakte ik mijn ticket voor
Hawaï. Dat was sowieso al magnifiek, want deelnemen aan een Iron
Man stond al altijd op mijn verlanglijstje. Zeker die van Hawaï, want dat
is ook de meest gekende. Het is tegelijk ook het officieuze wereldkampioenschap en toch van een ander niveau.
In welke tijd ben je er gefinisht?
K. PLOVIER In 12 uur en 13 minuten, goed voor een tweede plaats. Aanvankelijk was het mijn doel om gewoon de eindstreep te halen, maar ik
had een echte topdag. Alles viel mee en ik doseerde alles goed. Ik kon
mijn carrière niet perfecter afsluiten.
Wat houdt een para Iron Man precies in?
K. PLOVIER De afstanden zijn dezelfde als bij de valide deelnemers maar
alles gebeurt op armkracht: na 3,8 kilometer zwemmen en 180 kilometer handbiken met een ligfiets sluit je af met een loopgedeelte van 42
kilometer. Die leg je af met een door de armen aangedreven wheeler.
Stop je nu volledig met sporten?
K. PLOVIER Ik stop op competitieniveau. Ik heb het mentaal en fysiek
nodig om fit te blijven en sport nog altijd heel graag, maar voor mij
geen trainingen meer van vijftien tot twintig uur per week. Ik ga wel nog
zwemmen, fietsen en lopen op een lager niveau, maar enkel voor de
gezondheid en het plezier, zonder schema en zonder druk. Het is vijftien jaar anders geweest. Vooral mijn schouders en ellebogen hebben
afgezien. Omdat ik voor altijd in die rolstoel zal zitten, zal ik mijn armen
en schouders nog lang nodig hebben. Ik wil niet afhankelijk worden van
iemand en dus is het tijd om te stoppen. Zeker na mijn prestatie op de
Iron Man kan ik met een gerust hart aan een nieuw hoofdstuk in mijn
leven beginnen.
Wat brengt de toekomst voor jou?
K. PLOVIER Ik ben kinesist op de afdeling handrevalidatie in het AZ SintJan en ik ben een huis met kinepraktijk aan het bouwen in Koolkerke.
Ik wil me meer toeleggen op de handrevalidatie en zal het werk in het
ziekenhuis met dat in mijn privépraktijk combineren.
Daarnaast zouden mijn vrouw en ik binnenkort graag een gezin willen
stichten.
Indra, jij bent sportvrouw van 2019. Een verrassing?
INDRA VANDENBUSSCHE Ik had het echt niet verwacht. Ik had de trofee twee jaar geleden ook al gekregen en dacht niet dat ik ze dit jaar
opnieuw zou winnen.
www.sportraadbrugge.be

Zeer aangenaam
verrast dat ze
mij kozen

Door welke prestaties werd jij verkozen tot sportvrouw van 2019?
I. VANDENBUSSCHE In de zomer van 2019 nam ik deel aan de Europese Jeugdkampioenschappen (EJK) in Rusland. Ik zwom er twee finales. De eerste was met de aflossingsploeg, goed voor een vijfde plaats.
De tweede was een individuele finale op de 50 meter vrije slag. Daar
eindigde ik als zevende. Beide prestaties waren helemaal onverwacht.
Ik zwom toen ook de limiet voor de Wereld Jeugdkampioenschappen
(WJK), maar nam er niet aan deel omdat het niet paste in mijn planning.
Hoe verliepen de wedstrijden dit jaar?
I. VANDENBUSSCHE Die vonden plaats voor de coronacrisis en vielen
jammer genoeg wat tegen. Ik heb ook een dosis pech gehad.Tijdens het
Vlaams kampioenschap ben ik bijvoorbeeld ziek geworden, waardoor de
wedstrijd niet zo goed verliep.
Volgend jaar ga je misschien studeren aan de universiteit van Dallas
(VS). Je bent er al zelfs eens een kijkje gaan nemen. Hoe viel dat mee?
I. VANDENBUSSCHE Het was echt geweldig. Ik vond het spijtig dat ik
moest terugkeren om mijn schooljaar hier af te werken, want ik had er
eigenlijk al willen blijven.
Waarom de universiteit van Dallas?
I. VANDENBUSSCHE Zij bieden een scholarship (een beurs) aan waarmee ik mijn studies, verblijf, eten en materiaal kan betalen. Bovendien
krijg ik de ervaring om in het buitenland te studeren. Dat zal niemand
mij nog kunnen afnemen.
De scholarship kreeg ik om de komende vier jaar het zwemteam van de
universiteit van Dallas te versterken. Ik wil er ook graag de opleidingen
‘mechanical engineer’ en ‘biological science’ volgen. Daarmee kan ik in
België een master behalen in de bio-ingenieurswetenschappen.
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Wim Berteloot,
STADSBEIAARDIER

Wim is sinds 2017 Brugs stadsbeiaardier. Elke
woensdag, zaterdag en zondag, van 11.00 tot
12.00 uur, bespeelt hij de beiaard. Hij houdt ook
zomerconcerten in combinatie met een orkest,
ensemble of solist.
“Een uur beiaard spelen is vrij intensief, want je
moet je 100% focussen en inleven in de muziek.
Na dat uur voel ik dat ik alles heb gegeven. Ik
probeer me elk nieuw stuk eigen te maken. Dat
vraagt veel oefening en voorbereiding.
Veel beiaardiers solliciteren spontaan om in
Brugge op de Dumery-beiaard te mogen spelen.
Het is dan ook een topinstrument en ik weet dat
het een voorrecht is om in Brugge beiaardier te
mogen zijn. Het is een schitterende werkplek en
dat besef ik goed. Elke keer opnieuw geniet ik intens van de indringende klank van de machtige
klokken. Het inspireert me om het beste van mijn
kunnen naar boven te halen.”

“Het inspireert me om
het beste van mijn kunnen
naar boven te halen”
“Op drukke dagen houden veel toeristen even halt
aan het raampje van de deur. Ze steken dan hun
duim omhoog en dat streelt toch wel mijn ijdelheid. Ook het enthousiasme dat de leidinggevenden van Musea Brugge, het stadsbestuur en de
Brugse Klokkenspelverenigingen tonen voor de
beiaard en de sympathie van alle partners zorgen
ervoor dat ik meer dan gelukkig ben om deze job
te mogen doen.
Normaal gezien krijg je als beiaardier zelden of
nooit feedback over wat je speelt, maar in Brugge
is dat anders. Je voelt dat het sterk leeft, zeker
met de livestream die er met de coronacrisis bij
is gekomen. Tijdens de crisis ben ik een van de
weinige muzikanten die nog voor een publiek kan
optreden. Net in dat opvallend stille Brugge is de
stem van de beiaard nog duidelijker aanwezig.”
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WEDSTRIJD
Hoeveel handelspanden telt Brugge?
Vijf winnaars krijgen elk een bon van 10 euro die ze kunnen uitgeven
bij een lokale handelaar.
Stuur je antwoord voor maandag 3 augustus per mail naar
stadsmagazine@brugge.be of per post naar Communicatie &
Citymarketing, Burg 11, 8000 Brugge. Je kunt de antwoordstrook
ook deponeren in de brievenbus van het Stadhuis, Burg 12.

Voornaam en naam

Adres

E-mail en telefoonnummer

ANTWOORD WEDSTRIJDVRAAG

MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren (juiste plaats en omschrijving):
Meldingen
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

Bezorg deze kaart aan het Meldpunt, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge.
Naamloze kaarten worden niet behandeld.

• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 8000
• info@brugge.be
Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Let op: omdat de bedeling van het
Stadsmagazine verspreid wordt over
meerdere dagen, is het mogelijk dat
sommige activiteiten voorbij zijn op het
moment dat dit blad in je brievenbus valt.

