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Door een wereldwijde schaarste op de papiermarkt werd dit
magazine gedrukt op ander papier. In deze omstandigheden
blijft het stadsbestuur de hoogst mogelijke kwaliteits- en
milieunormen nastreven.
REDACTIE
Redactieraad Stadsmagazine
HOOFDREDACTIE/VORMGEVING
Communicatie & Citymarketing
Dit Stadsmagazine staat ook op
www.brugge.be/stadsmagazine.
Communicatie & Citymarketing,
Burg 11, 8000 Brugge
stadsmagazine@brugge.be
050 44 81 00
Wil je graag bij de Stad werken?
Raadpleeg www.werkenbijbrugge.be.
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Brugge speelt een
actieve rol in een altijd
veranderende wereld
BESTE BRUGGELING
Brugge heeft van oudsher een internationaal karakter. Al
eeuwenlang komen bezoekers van over de hele wereld
naar hier afgezakt. Vandaag delen we onze stad veelal met
toeristen. Onderzoek toont aan dat wij van alle Vlaamse
kunststeden het toerisme het meest genegen zijn. De
aantrekkingskracht van ons rijke erfgoed is dan ook een
enorme troef.
Ook op andere vlakken tonen wij onze gastvrijheid, openheid
en solidariteit. Onlangs gingen verschillende Indiase
verpleegkundigen aan de slag in Brugse woonzorgcentra en
binnenkort vindt Feest in ‘t Park weer plaats. Alle activiteiten
van dit mondiale familiefestival tonen aan dat Brugge een
actieve rol speelt in een altijd veranderende wereld.
Een veranderende wereld heeft helaas ook sombere kanten,
zoals onmiskenbaar blijkt uit de oorlog in Oekraïne. Brugge
was bij de eerste Belgische steden die klaar waren om
vluchtelingen uit dit conflictgebied op te vangen. Verschillende
acties werden op touw gezet en tal van Bruggelingen toonden
zich meteen bereid om Oekraïense mensen onderdak
te bieden. Dit maakt van mij een trotse, maar nederige
burgemeester.
Onze internationale aard blijkt eveneens uit ons aanbod aan
voortgezet onderwijs. De studenten van het Europacollege
alleen al vertegenwoordigen niet minder dan 46
nationaliteiten.
Het hoger onderwijs in Brugge heeft evenwel nog veel meer in
zijn mars. In dit nummer besteden we ruime aandacht aan elk
van de zes hogescholen die onze stad rijk is. Samen bieden ze
een grote waaier aan opleidingen voor de zowat tienduizend
studenten die er school lopen.
Zoals u zult lezen, is Brugge een echte studentenstad. Hier
verder studeren is een optie die zeker te overwegen is. Het
biedt schitterende perspectieven en dat komt ons allemaal
ten goede. Het zorgt er mee voor dat Brugge een open visie
behoudt en verder evolueert naar een moderne stad met een
boeiende toekomst.

Uw burgemeester
Dirk De fauw
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NELLE VERHERSTRAETEN
Nelle (17) is geboren en getogen in
Assebroek. Momenteel zit ze in het laatste
jaar van het secundair onderwijs. Ze
overweegt om verder te studeren in een
sociale richting.
Zoals veel van haar leeftijdsgenoten geniet
Nelle van het leven. Haar vrije tijd vult
ze met pianospelen, dansen en tennissen.
Daarnaast is ze medehoofdleidster van Chiro
Sint-Joris ’t Leitje en leidster bij kampjes
van vzw Sparty. Heel wat Assebroekse
kinderen kennen Nelle, want ze gaat vaak
babysitten in haar buurt.
WAT VIND JE GOED IN DE BUURT?

Voor mij is dit een ideale buurt. Als je jong bent,
moet je van alles kunnen proeven en dat is hier
mogelijk. Zowel het stadscentrum als de nabije
natuurgebieden kan ik snel en gemakkelijk
bereiken met de fiets.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Mijn favoriete plek is de Chiro. Ik ben al twee
jaar leidster en elke zondag ben ik op post. Met
onze leidingploeg spreken we regelmatig af,
gewoon voor de gezelligheid of om activiteiten
voor te bereiden. Onze jeugdbeweging bevindt
zich op een uitstekende locatie. We kunnen te
voet naar het Ryckeveldebos en met de oudere
groepen trekken we regelmatig naar de stad
voor een stadsspel. Bovendien is het pleintje
naast het lokaal groot genoeg om van elke
zondag een topdag te maken.

WAAR BEN JE HET MEEST FIER OP?

Ik ben trots op de Gemeneweide. Niet veel
mensen kunnen zeggen dat ze zo’n mooi
natuurgebied zo dicht bij huis hebben. Het is
een ideale plaats om te wandelen, foto’s te
nemen van de zonsondergang of af te spreken
met vrienden. Ik kom er altijd graag, in welke
stemming ik ook ben.

WAT WIL JE VERANDEREN IN DE BUURT?

Ik vernam dat er met de komst van een nieuw
Veltempark ook plannen zijn om aan de kant van
Zandtiende een plein aan te leggen, als toegang
tot de parkzone. Daar ben ik heel blij om.
Ik vind dat er weinig autovrije plekken zijn waar
kinderen ongestoord en veilig kunnen spelen.
Elke actie die gericht is op minder auto’s, meer
verkeersveiligheid en extra speelplekken is een
goede actie. Het plein zou dus zeker een stap in
de goede richting zijn.
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BUURT AAN DE BEURT:
Ver-Assebroek, Engelendale,
Groenewijk en Daverlowijk

WANDELEN DOOR DE MEERSEN EN DE
GEMENEWEIDEBEEK IN HET OOSTEN VAN ASSEBROEK
Ver-Assebroek, Engelendale, de Groenewijk en de Daverlowijk
liggen in het oosten van Assebroek. De Astridlaan loopt zowat
centraal door dit hele gebied dat wordt omringd door Damme,
Beernem en Oostkamp. Naast het kerkhof Ver-Assebroek en
het ziekenhuis AZ Sint-Lucas kent deze regio enkele prachtige
uitgestrekte natuurgebieden.

LOPENDE EN GEPLANDE PROJECTEN

- Heraanleg speelpleinen Paalbos en ’t Leitje
Een nieuw ontwerp zal van speelplein Paalbos een echt speelparadijs
maken. Het plan houdt rekening met de bosrijke omgeving en
voorziet speeltoestellen die hoofdzakelijk uit hout zijn gemaakt.
Het voorontwerp van de heraanleg van speelplein ’t Leitje is klaar.
Het pleintje blijft rustig en groen en krijgt een terras. Er komen ook
klim- en balanceertoestellen. De allerkleinsten krijgen een plek
waar ze in het zand kunnen spelen.
- Park Steevens, een nieuw park bij het Veltembos
In het nieuwe Park Steevens van 23.000 m² wordt het aangenaam
vertoeven en wandelen. De aanleg zal ook de fietsveiligheid in
Zandtiende, de Vossensteert, de Bossuytlaan en de Collegestraat
gevoelig verbeteren. De boszone aan de kant van Zandtiende wordt
uitgebreid en er komt een open boomgaard met bloembollen en een
vlonderpad. In het hele park komen picknickbanken en parkstoeltjes.

MOBILITEIT

- Op de randparkings kun je fietskluizen huren. Meer info op
www.brugge.be/fietskluizen-op-randparking-huren.
- Je kunt auto- en fietsdelen met Dégage en Cozywheels. Bekijk de
mogelijkheden op www.degage.be en www.cozywheels.be. Medeeigenaars van Coopstroom kunnen de volledig elektrische wagen op
parking Daverlo gebruiken. Meer info op www.coopstroom.be.

VERENIGINGEN EN VRIJE TIJD

- Jeugdverenigingen: Chiro Sint-Joris ‘t Leitje, KSA Rooyghem,
KSA Sint-Kruis en Male, KSA Sint-Trudo, KSA Assebroek meisjes,
Europascouts, KSA De Graal, Team Jacques, 209e Fos De Vrijbuiters,
Scouts Karel de Goede en Akabe Twiest en Vrouwtje Theelepel. Ook
vakantiewerking Kwibus vindt plaats in deze buurt.
- De buurtcomités in deze wijken zijn Molenstraat, De Munte,
Meersenstraat, Michel Vanhammestraat, Bergjesbos,
Blauwvoetstraat, Gebuurtekring vzw en Gulden-Peerdenstraat.
- Op Kerklaan 37 huizen onder meer Davidsfonds Ver-Assebroek,
toneelkring Het Nieuw Violiertje en kantklosclub Ver-Assebroek.
Cantate Domino Assebroek (Pannenhuisstraat 30), Landelijke Gilde
Assebroek (Beukendreef 6), Markant vzw (verschillende locaties in
Assebroek) en hondenclub Sint-Lutgart (Zuiderakker 31) zijn andere
lokale verenigingen.
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- Je kunt een zaal huren in OC Patria,
Kerklaan 37,
(res.ocpatria.be/reservatie) en
Hoeve Hangerijn, GemeneweidewegZuid 37
(www.brugge.be/hoeve-hangerijn-29).
- Spelen kan in Sportpark Daverlo
(Zandberg), op De Lelie
(Daverlostraat) en op de
speelpleinen in Bergjesbos, Paalbos,
Mispelbilk, Lorreinenhoek, ’t Leitje,
de Vooruitgangstraat en de Jacobus
Roelofstraat (Patria).
- Aan de rand van Assebroek
kom je tot rust in natuurgebied
Gemeneweidebeek.
In de Assebroekse Meersen zijn
verschillende wandelroutes. Dit
beschermde gebied van 420 hectare
bestaat uit laaggelegen vochtige
weiden en hooilanden die worden
omringd door knotwilgen en
populieren.
- Biljarten kan bij Biljartclub
Assebroek (Kerklaan 37).
Voor andere sporten kun je
terecht in de vlakbij gelegen
sporthal Daverlo (Dries 2), de
thuisbasis van sportclubs zoals
voetbalvereniging KSK Steenbrugge,
ACJ Basket Brugge, Volley Team
Brugge, Volleybalclub BZN en
sportvereniging vzw Basics. Ook
Avanti Basket (Daverlostraat 132)
en boogschietclub SV Sint-Jan
(Weidestraat 81c) liggen dichtbij.
- De groene koelkast in de
Meersenstraat doet dienst als
boekenruilkastje.

SOCIALE PROJECTEN

- De vrijwilligers van ’t Huizeke bieden
huisvesting aan kansarmen, onder
meer door huizen aan te kopen, die
te verbouwen en ter beschikking te
stellen. Meer info via
vincent.hap@pandora.be.
- Solidariteit met vluchtelingen zet
zich in voor het onthaal en de noden
van vluchtelingen in Assebroek.
Meer info op www.woninggezocht.be/
de-buren/solidariteit-metvluchtelingen-assebroek.
- Noodfonds (OC Patria, Kerklaan 37,
050 35 89 34) is een werkgroep van
de pastorale eenheid Sint-Trudo die
hulp biedt aan mensen in dringende
noodsituaties.
- Oarm in Oarme Welzijnsschakel
(Leenhof 7, 050 35 62 97) is een
plaats waar mensen in armoede
en mensen zonder armoedeervaring samenkomen om elkaar
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te ontmoeten, te ontspannen,
ervaringen te delen, ideeën uit te
wisselen en op stap te gaan.

DIENSTVERLENING

- Deelgemeentehuis Assebroek,
Wijkcentrum Daverlo, Dries 2 bus 1,
info@brugge.be, 050 44 8000
- Bibliotheek Assebroek, Wijkcentrum
Daverlo, Dries 2, 050 83 16 83
- Buurtcentrum Ter Leyen
(Kroosmeers 1, terleyen@mintus.be,
050 32 60 10) biedt verschillende
activiteiten en diensten aan. Van
maandag tot en met vrijdag is het
centrum open voor een babbel
en een drankje. In de sfeervolle
ontmoetingsruimte kun je genieten
van een democratisch geprijsd kopje
koffie en een stuk taart.

BASISSCHOLEN

- VBS OLVA De Meersen,
Astridlaan 400
- GO! Basisschool Paalbos,
Gemeneweideweg-Zuid 121

LOKALE POLITIE

WIJKKANTOOR
Politie Regio Oost – contactpunt
Ver-Assebroek, Dries 2, 8310 Assebroek,
pz.brugge.oost.wijk@police.belgium.eu,
050 47 28 85
WIJKAGENTEN
- Jan Beukelaer (wijk Ver-Assebroek),
jan.beuckelaer@police.belgium.eu,
0471 13 74 31
- Peter De Laere (wijk MariaAssumpta-Daverlo),
peter.delaere@police.belgium.eu,
0471 13 81 70
- David van Acker
(wijk Sint-Kristoffel),
david.vanacker@police.belgium.eu,
0471 13 72 37
- Bart Gouwy (wijk Steenbrugge),
bart.gouwy@police.belgium.eu,
0471 13 78 34

GEMEENSCHAPSWACHTEN

Astrid Neirinck (wijken Steenbrugge en
Sint-Katarina) en Véronique Eggermont
(wijken Ver-Assebroek en Assumpta),
gemeenschapswacht@brugge.be,
050 32 34 97

Vraag hulp aan je buren of leer ze beter
kennen via Hoplr. Meer dan 250.000
huishoudens gebruiken dit online
sociale netwerk voor en door de buurt.
Via Hoplr (hoplr.com en/of de app)
sta je heel eenvoudig in contact met
mensen uit je straat of buurt. In VerAssebroek, Engelendale, Groenewijk
en Daverlowijk is er een Hoplr-netwerk
met als buurtcode 2KTW4.
De mobiele app voor iOS is beschikbaar
in de App Store, voor Android in de Play
Store. Meer info op
www.brugge.be/hoplr.

Ver-Assebroek,
Engelendale,
Groenewijk en
Daverlowijk in cijfers
4,99

Deze wijken hebben een
gezamenlijke oppervlakte van
4,99 km².

2.783

Er zijn 2.783 brievenbussen.

5.785

In 2022 komt de beleidsploeg
opnieuw naar je toe

Er wonen 5.785 mensen.

Het stadsbestuur nodigt je uit op een nieuwe reeks `Buurt aan de
Beurt’-momenten. In maart en april kwamen Zeebrugge, Lissewege
en Zwankendamme al aan bod.

Meer weten over dit
project?
Contacteer Stad Brugge,
Communicatie & Citymarketing
via communicatie@brugge.be.
Alle actuele info staat op
www.brugge.be/buurtaandebeurt.
Specifieke informatie over
Assebroek vind je op
www.brugge.be/assebroek.

Je kunt met vragen en
meldingen terecht op
www.brugge.be/meldpunt en via
info@brugge.be of 050 44 8000.
Alle inzendingen worden
gegarandeerd behandeld.
destadbrugge
stadbrugge
stadbrugge
www.brugge.be/buurtaandebeurt
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Wil je weten wat nieuw is in je buurt en wat er allemaal te beleven
valt? Heb je vragen of voorstellen die je op de buurtagenda wilt
zetten? Wil je je buurt door kinderogen zien? Ben je benieuwd hoe
je buurt er vijftig jaar geleden uitzag? En vooral: wil je je buren
ontmoeten en bijpraten tijdens een hapje en een drankje? Noteer
dan zeker de volgende data en locaties.
ZATERDAG 14 MEI:
DUDZELE
Zaal De Polder

ZATERDAG 1 OKTOBER:
CHRISTUS-KONING
Baron Ruzettepark

ZATERDAG 21 MEI:
SINT-JOZEF
Hoeve De Grendel

ZONDAG 9 OKTOBER:
ASSEBROEK
Hoeve Hangerijn

ZATERDAG 4 JUNI:
SINT-ANDRIES
Stedelijk domein Beisbroek

ZONDAG 16 OKTOBER:
SINT-KRUIS
Sportpark Gulden Kamer

ZATERDAG 18 JUNI:
SINT-MICHIELS
Wijkcentrum Xaverianen

ZONDAG 13 NOVEMBER:
BINNENSTAD
Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum

ZATERDAG 10 SEPTEMBER:
SINT-PIETERS
Tempelhof
ZATERDAG 24 SEPTEMBER:
KOOLKERKE
Ontmoetingscentrum
Reigersnest

OP ZATERDAG
VAN 16.00 TOT 19.00 UUR
OP ZONDAG
VAN 11.00 TOT 14.00 UUR

Elke buurtbewoner krijgt een uitnodiging in de brievenbus.

Uitwijken 2022
Ook Uitwijken zet in 2022 weer koers richting de Brugse buurten. De boekenwagen, techniekwagen, podiumwagen,
atelierwagen, cinemawagen en barwagen vormen al twaalf jaar het hart van dit mobiele cultuurhuis. In 2021 kwam
de bureauwagen erbij. Van daaruit werkt het Uitwijkenteam op locatie.
Het gratis en gevarieerde aanbod bestaat uit circus, theater, muziek, workshops, performance, voordrachten en het
Uitwijken Café. Iedereen is welkom: jong en oud, buurtbewoner of niet. Sinds vorig jaar hanteert Uitwijken twee formules.
FORMULE 1:
UITWIJKEN WINTER, UITWIJKEN THEATER EN
UITWIJKEN CIRCUS

In deze formule bezoekt Uitwijken alle hoekjes van Brugge.
De karavaan strijkt telkens voor een week neer op vijf à zes
verschillende plekken in Brugse wijken. De eerstvolgende
editie laat je genieten van theater.
Van vrijdag 29 april tot en met zondag 8 mei presenteert
Uitwijken ‘Waar is Andy?’, een speelse voorstelling over
schaamte, hokjes, lijstjes en alle andere dingen waar we
soms last of jeuk van hebben.
Dit theaterstuk is een coproductie van Uitwijken (Brugge
Plus) en Tuin der Lusten (De Spil, Roeselare).

FORMULE 2:
UITWIJKEN MEI EN JUNI

In deze versie blijft Uitwijken drie weken ter plaatse. Het
programma wordt gespreid over drie weken en er is veel
ruimte voor ontmoeting.
De hele periode is het Uitwijken Café de vaste
ontmoetingsplek voor buren, passanten, artiesten en het
Uitwijkenteam. Thee en koffie zijn er gratis, andere drankjes
zijn laaggeprijsd. Je vindt er ook het programma-aanbod.
Omwonenden krijgen het programma nog in de brievenbus,
maar je vindt het ook op de website en de sociale media.
Van dinsdag 10 tot en met zaterdag 28 mei is Uitwijken te gast
aan het Speelplein Hogeweg in Sint-Andries.
Van dinsdag 7 tot en met zondag 26 juni strijkt Uitwijken neer
op het Speelplein Poelweg in Sint-Pieters.
Op beide locaties kun je genieten van theater, circus,
workshops en concerten. Het Uitwijken Café is telkens open
van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. Op
dagen met avondprogrammatie sluiten de deuren wat later.

www.uitwijken.be
info@uitwijken.be
Uitwijken
Uitwijken
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Het Huis
weet raad
NIEUWS VANUIT HET
HUIS VAN DE BRUGGELING
DEELGEMEENTEHUIZEN
SINT-PIETERS EN
KOOLKERKE/SINT-JOZEF
VERFRAAID

De tuin van heden: een nieuwe
bestemming voor twee
erfgoedparels
In de kloosterkerk van de Minderbroeders Kapucijnen in de
Boeveriestraat gonsde het in februari, na het vertrek van de
laatste broeder, weer van de bedrijvigheid. Het brede publiek
kon er getuige zijn van een ligconcert van Mattias Devriendt,
tal van creatieve workshops en een concert van het polyfone
renaissancekoor Dionysos Now!. Alle aanwezigen kregen
de kans om de ziel van de plek te ontdekken tijdens een
verhalend parcours langs de zes biechthokjes. Samen
deelden ze ook hun toekomstvisie voor dit uniek stukje
religieus erfgoed.

De deelgemeentehuizen van Sint-Pieters
en Koolkerke/Sint-Jozef werden in
februari opgefrist. De opwaardering moet
een bezoek aan de deelgemeentehuizen
zo comfortabel mogelijk maken. Want
hoewel veel administratie online wordt
afgehandeld, is een bezoek aan de balie
soms nog nodig.

KLANTBELEVING

Bij de ingrepen stond de klantbeleving
voorop. De deelgemeentehuizen
kregen een likje verf en werden
voorzien van extra stopcontacten en
nieuwe folderrekken. De wachtruimtes
zijn nu aangenamer ingericht en de
loketten en sanitaire voorzieningen zijn
toegankelijker. Er kwam ook herkenbare
bewegwijzering en signalisatie. De
toegankelijkheid voor bezoekers in een
rolwagen werd verbeterd en dankzij
nieuwe informatieschermen en een
herplaatsing van de balie verloopt het
onthaal efficiënter. Er is ook een luiertafel
en een koffiehoek.
Deelgemeentehuis Koolkerke/Sint-Jozef,
Koolkerkse Steenweg 199, 8000 Koolkerke
Deelgemeentehuis Sint-Pieters,
Sint-Pietersnoordstraat 42/bus 0006,
8000 Sint-Pieters
info@brugge.be
050 44 8000
Een overzicht van de
onlinedienstverlening vind je op
www.brugge.be/producten.

DE TUIN VAN HEDEN

Het initiatief maakt deel uit van het baanbrekende project
‘De tuin van heden’, waarbij Toerisme Vlaanderen een
nieuwe bestemming zoekt voor de Kapucijnenkerk en de
daartegenovergelegen Sint-Godelieveabdij. De bedoeling is
om in overleg met bewoners, ondernemers en bezoekers
een rendabele invulling met blijvende meerwaarde uit te
denken voor beide unieke domeinen. In de zomer van 2021
zwaaide de deur van de Sint-Godelieveabdij voor het eerst
in vierhonderd jaar open. Meer dan tienduizend bezoekers
gaven hun ideeën voor de invulling van de site. De resultaten
van die bevraging worden binnenkort bekendgemaakt.

GASTVRIJHEID

150 jaar lang (van 1871 tot 2021) was de Minderbroederkerk
dé plek van waaruit de Brugse kapucijnen zich ten dienste
stelden van de Bruggelingen. In hun bruine pijen waren
ze niet weg te denken uit het straatbeeld. Ze zetten zich in
voor diverse goede doelen en de deuren van hun kerk en
spreekkamers stonden altijd open. Hun niet-aflatende inzet
voor de Bruggelingen en mensen in nood maakt deel uit van
ons collectieve geheugen en dat mag niet verloren gaan.

www.detuinvanheden.be
detuinvanhedenbrugge
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Publieke
raadpleging
Beleidsplan Ruimte
Brugge (BRB) gaat
van start

Steenbruggebrug: aanvraag
omgevingsvergunning
De omgevingsvergunningsaanvraag voor de nieuwe Steenbruggebrug wordt dit
voorjaar ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarmee zet de Vlaamse Waterweg nv
een belangrijke stap in dit project.
De huidige Steenbruggebrug is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige
mobiliteitsuitdagingen. Er komt een nieuwe vaste brug voor het gemotoriseerde
verkeer en een beweegbare brug voor voetgangers en fietsers. Brede fietspaden
zullen het fietsen veiliger maken en in de omgeving van de brug komen onder
meer een buurtpark en een ‘paaiplaats’, waar waterdieren en -planten zich kunnen
ontwikkelen.
OPENBAAR ONDERZOEK
Na de indiening van de aanvraag start het openbaar onderzoek waarbij
buurtbewoners de kans krijgen om het volledige project nog eens te ontdekken en
opmerkingen te formuleren. Meer info hierover volgt later. Houd alvast
www.seineschelde.be in de gaten voor verdere updates.
Het project wordt meegefinancierd door de Europese Unie,
het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Gemeente Oostkamp.
www.seineschelde.be

Het college van burgemeester en
schepenen keurde in februari de
conceptnota goed voor het Beleidsplan
Ruimte Brugge (BRB). Met dit ontwerp
zet het stadsbestuur een nieuwe stap in
het ruimtelijk beleid van onze stad.
Het Beleidsplan Ruimte wordt de
komende decennia de leidraad voor
hoe de ruimte in Brugge zal worden
gebruikt, ingericht, georganiseerd
en geordend. Een uitgebreide
voorstelling van het plan staat in de
brochure die onlangs in de Brugse
brievenbussen viel. Daarin staat meer
info over de vijf ambities en over de
publieke raadpleging die eind maart
startte.
Samen met ondernemers,
ontwikkelaars, verenigingen en alle
Bruggelingen wil ons bestuur van
Brugge een plaats maken waar het
goed investeren, wonen, werken en
ondernemen is. Een stad met open
ruimte en voldoende plaats om te
bouwen.
www.brugge.be/beleidsplanruimte
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Blauwe zone wijk jachthaven Zeebrugge verdwijnt
Om buurtbewoners meer parkeermogelijkheden te geven, introduceerde de Stad vorige zomer een blauwe zone
in enkele Zeebrugse straten. In die zone kon iedere bestuurder tussen 9.00 en 18.00 uur maximaal vier uur
parkeren mits een geldig gebruik van de Europese parkeerschijf. Gedomicilieerde bewoners en werkenden konden
een parkeervergunning krijgen. Het stadsbestuur kondigde aan dat dit nieuwe parkeerregime na verloop van tijd
objectief zou worden geëvalueerd. Die evaluatie is nu gebeurd.

GEEN IMPACT OP WIJK JACHTHAVEN
EN ZEEBRUGGE-DORP

De blauwe zones rond de jachthaven en in Zeebrugge-Dorp
bleken weinig tot geen impact te hebben. Enkel in de Strandwijk
was er verbetering.
Deze vaststelling en de verschillende opmerkingen van
tweedeverblijvers, zeilers en sportvissers zetten de Stad ertoe
aan om de blauwe zone vanaf 2022 te beperken tot de Strandwijk.

DUIDELIJKERE SIGNALISATIE

Tijdens de evaluatie onderzocht de Stad ook bemerkingen van
verschillende doelgroepen. Een belangrijke opmerking ging over
de onopvallende signalisatie. Omdat veel mensen de nieuwe
wettelijke signalisatieborden niet opmerkten, komen er tegen
deze zomer grotere (herhalings)borden. Het stadsbestuur
onderzoekt ook andere mogelijkheden om de blauwe zone beter
in het oog te doen springen.

GEEN PARKEERVERGUNNINGEN VOOR
TWEEDEVERBLIJVERS

Een andere vraag ging over (gratis) parkeervergunningen voor
tweedeverblijvers. Door het beperkt aantal parkeerplaatsen in
de Strandwijk is dit niet mogelijk. Parkeervergunningen voor
tweedeverblijvers zouden het opzet van de blauwe zone (namelijk
extra parkeergelegenheid voor gedomicilieerde bewoners)
tenietdoen.
De Stad zal samen met de Vlaamse overheid onderzoeken of
en hoe de huidige parkings beter kunnen worden aangeduid
en geoptimaliseerd. Het stadsbestuur wil de strandbezoekers
naar deze parkings leiden, zodat ze geen parkeerplaatsen van
bewoners innemen.
www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer
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Bewonersparkeren aan Blue-bike lenen wordt
laadpalen: een toelichting iets duurder

In Brugge geldt op de parkeerplaatsen voor elektrische
voertuigen de reglementering van de zone waarin je
geparkeerd staat. Als de laadplaatsen in de binnenstad
liggen, geldt het betalend parkeren. Als ze in een blauwe
zone liggen, gelden de bepalingen van de specifieke zone.
Bewoners- of andere parkeervergunningen gelden dus niet
op parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

De tarieven voor het ontlenen van een Blue-bike zijn sinds 1
februari licht gestegen. Vanaf nu betaal je voor de ontlening
van een deelfiets 3,50 euro per dag in plaats van 3,15 euro.
Stad Brugge en de Vlaamse overheid zorgen evenwel voor
een korting voor de Blue-Bikes aan het station. Daar betaal je
1,50 euro in plaats van het standaardtarief van 3,50 euro per
rit van 24 uur. In Zeebrugge geldt het standaardtarief.

Gedomicilieerde bewoners kunnen tussen 20.00 en 9.00 uur
(wanneer het betalend parkeren niet van kracht is) gratis op
de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen parkeren. Als
ze er tussen 9.00 en 20.00 uur en tegen een voordelig tarief
willen parkeren, kunnen ze de bezoekerscodes gebruiken.

OVER BLUE-BIKE

De parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen moeten altijd
beschikbaar blijven om wagens op te laden. Als bewoners op
deze plaatsen gratis en onbeperkt zouden mogen parkeren,
zouden deze parkeerplaatsen langdurig worden ingenomen
door een enkele bestuurder en dat is niet de bedoeling.

Blue-bike wil het gebruik van het openbaar vervoer
combineren met fietsen. Je vindt dit fietsdeelsysteem in meer
dan tachtig Belgische trein-, tram- en busstations.
Blue-Mobility (met aandeelhouders De Lijn, Fiets&Werk en
OWT) verhuurt Blue-bikes aan meer dan 21.000 abonnees.
Gebruikers kunnen een Blue-bike lenen met een Bluebikekaart of via een platform zoals Olympus Mobility. Ze
kunnen ook rekenen op een unieke pechbijstand.

BLUE-BIKE IN BRUGGE

Parkeerwinkel, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge

Blue-bike bestaat in onze stad al sinds 2014. De fietsen
worden steevast vernieuwd. De nieuwste modellen hebben
zeven versnellingen, geïntegreerde verlichting en een
bagagedrager.
Intussen staan er 80 deelfietsen aan de voorzijde van het
station en 32 in de fietsenstalling onder het Kamgebouw.
Abonnees die een fiets willen lenen, kunnen terecht
in het Fietspunt (tijdens de openingsuren) of aan de
sleutelautomaten (24 op 24 uur).
In Zeebrugge vind je deelfietsen aan het station van
Zeebrugge-Dorp. In de zomermaanden staan slimme Bluebikes aan het station van Zeebrugge-Strand. Die fietsen
open je met de Blue-bike- of MOBIB-kaart of met de app van
Blue-Bike.

www.brugge.be/parkeren
parkeren@brugge.be
050 47 55 21

www.blue-bike.be

Je kunt bezoekerscodes kopen via het e-loket of in de
Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling. Met de codes
kun je 4 uur parkeren voor slechts 1 euro (maximaal 90 keer)
of 1 uur parkeren voor 25 cent (maximaal 360 keer). De codes
activeer je via de 4411-dienst (sms of app). Volgens de huidige
vermogens van de laadpalen kun je met bezoekerscodes
alleen al jaarlijks voor minstens 10.000 kilometer je
autobatterij opladen.
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Naar een veilige ring in een
aantrekkelijke stationsomgeving
Meer
fietsveiligheid in
de Legeweg
In 2021 kreeg het stadsbestuur een aantal
meldingen over de verkeerssituatie
in de Legeweg. Onlangs werd de
maximumsnelheid in een deel van
deze straat al verlaagd van 70 naar 50
kilometer per uur. Op zo’n 120 meter van
de grens met Jabbeke en tussen de Grote
Moerstraat en de Pastoriestraat kwamen
snelheidsremmende rijbaankussens.
De Stad blijft in heel Brugge
inzetten op veilige en comfortabele
verkeersinfrastructuur. Om de Legeweg
als lokale functionele fietsroute in de
verf te zetten, wordt de straat nog wat
fietsvriendelijker uitgerust.
Tussen de Sint-Hubertuslaan en de
Pastoriestraat komen twee okerkleurige
fietssuggestiestroken. Een optische
versmalling van de rijbaan zal het
gemotoriseerde verkeer afremmen. Tussen
de Pastoriestraat en Jabbeke komen
in beide rijrichtingen fietslogo’s op het
wegdek.
www.brugge.be/mobiliteit-en-verkeer

PLANNEN

De Vlaamse overheid en Stad Brugge hebben plannen om onveilige
verkeerssituaties aan de ring in de omgeving van het station weg te werken.
Beide besturen willen het bovengronds oversteken van de R30 verminderen en
veiliger maken. Daarnaast willen ze de kruispunten tussen de hoge brug en de
Unesco-rotonde optimaliseren en de stationsomgeving aantrekkelijker maken.
De Hendrik Brugmansstraat moet een vervoersknooppunt krijgen.

ACTIES

De volgende ingrepen staan op de planning:
- een voetgangers- en fietstunnel aan de Unesco-rotonde (kant ’t Zand);
- een fietstunnel aan de Vaartdijkstraat, onder de R30 en aantakkend op het
R30-fietspad aan de zijde Vesten;
- een betere lichtengeregelde verbinding naar de Hendrik Brugmansstraat;
- een passage onder de R30 tussen het Stationsplein en de vesten;
- veiligere en compactere kruispunten aan de Oostmeers, de Ketsbruggestraat
en de Chantrellstraat;
- integratie van de Kiss & Ride in de stationsparking (in een zone buiten de
slagbomen);
- verwijderen van de parkeerzone aan de Ketsbruggestraat. Door de lichte
verschuiving van de ring komt er aan de kant van het station meer ruimte
voor fietsers en voetgangers. Door de verwijdering van de parkeerzone
is er plaats voor een groen scherm als buffer voor de woningen in de
Ketsbruggestraat.

TIMING EN UITVOERING

De voorstudies en de selectie van de beste oplossing zijn al achter de rug. In
de komende maanden worden de voorstellen gefinaliseerd. Daarna volgt de
aanvraag van de omgevingsvergunning. Uiteindelijk zullen het uitvoeringsplan
en de fasering worden opgemaakt.
De ambitie is om de werkzaamheden gefaseerd te starten in 2024.

www.brugge.be/R30stationsomgeving
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De zomer start met Feest in ‘t Park
Feest in ’t Park viert dit jaar zijn 31ste editie. Dit sympathiekste festival van Brugge trapt de zomer af op
zaterdag 25 juni van 14.00 uur tot 00.30 uur in het Minnewaterpark.
VIER DE ZOMER

Het rijkgevulde programma van Feest in ’t Park schenkt
je een zomerse waaier van muziek, dans, workshops,
expo’s, eetstands en kinderanimatie. Alle activiteiten op het
festivalterrein zijn gratis.

FOCUS OP DUURZAME
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’S)

Feest in ‘t Park focust op alle facetten van de samenleving.
Duurzaamheid en Fair Trade staan voorop. Elk jaar
licht het festival drie van de zeventien duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development
Goals (SDG’s) uit. Deze door de VN vastgelegde doelen
beogen een duurzamere wereld.
Dit jaar belicht Feest in ‘t Park ‘kwaliteitsvol onderwijs’,
‘duurzame consumptie en productie’ en ‘leven op het land’.
Bezoekers leren meer over de SDG’s tijdens verschillende
interactieve workshops op de Wereldmarkt en in de
fairtradecorner.
Je verneemt er ook meer over de mondiale partners, ngo’s
en vierdepijlerorganisaties. De organisaties lichten er
hun werking toe en verduidelijken hoe zij de SDG’s willen
realiseren. Er zijn ook faire lokale producten te koop.

PROGRAMMA
(ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN)

Doorlopende activiteiten tussen 14.00 en 18.00 uur met
muziekgroep Jambo, mariachigroep Los Tarascos, djcollectief Team DAMP, live performances in het park, de
Wereldmarkt, het Wereldkinderdorp en verschillende
workshops.
Avondprogramma
18.00 uur: El Juntacadáveres
20.00 uur: Orchestre International du Vetex
22.00 uur: Paco Diatta
Na de laatste band sluit dj-collectief Team DAMP het feest af.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De organisatie zoekt nog heel wat vrijwilligers (16+)
die van woensdag 22 tot en met maandag 27 juni
willen helpen met allerlei taken.
Surf naar www.feestintpark.be voor meer info of
neem contact op met de projectverantwoordelijke via
karel.standaert@bruggeplus.be.

Feest in `t Park is een gratis jaarlijks mondiaal festival, georganiseerd door Brugge Plus in opdracht van Stad Brugge in
samenwerking met de Noord-Zuiddienst en de Feest in ‘t Park-werkgroep.
www.feestintpark.be
Feest in ‘t Park Brugge
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Zon, Zee … Zorgeloos:
de zee is van iedereen
Dankzij ‘Zon, Zee … Zorgeloos’ kan iedereen, dus ook mensen met
een handicap, van begin juli tot eind augustus een gezellige dag
doorbrengen aan het strand.
In het Badengebouw stelt de Stad vier strandrolstoelen (waarvan
één elektrisch), een strandrollator en een Tiralo (waarmee
je kunt drijven in het water) ter beschikking. Voor hulp en
begeleiding staan opgeleide jobstudenten klaar.
Wie de elektrische strandrolstoel wil gebruiken, moet reserveren.
Voor het overige is reserveren geen must, maar wel een aanrader.
De begeleiding en het gebruik van de toestellen zijn gratis.
Het Badengebouw beschikt ook over een toegankelijk toilet en
douche. Via het hellend vlak geraak je vlot op het strand. Ook de
surfclub heeft zo’n hellend vlak.
Op de Zeedijk zijn er verschillende parkeerplaatsen voor
personen met een handicap. Op die manier kunnen ze vanaf hun
parkeerplaats langs het hellend vlak naar het strand en met de
rolstoel naar of in de zee.
Vorige zomer liet ‘Zon, Zee … Zorgeloos’ zo’n 250 mensen
genieten van een zorgeloos dagje aan zee.
Reserveren kan vanaf juli via sociaalbeleid@brugge.be,
050 47 54 78 of 0472 90 08 45.

Wandeltocht over
initiatierituelen
met Profundo
Verbondenheid en respect beginnen met elkaar te
leren kennen. Dat is de missie van Profundo. Alle
lokale levensbeschouwingen en religies werken
er samen om bruggen te bouwen tussen elkaar
en alle Bruggelingen.
Op zondag 22 mei plant Profundo een wandeling
met ‘initiatierituelen’ als thema. Waarom dopen
sommige religies pas op volwassen leeftijd? Is er
ook zoiets als een vrijzinnige doop? Moet je als
moslim besneden zijn?
Wandel mee en kom meer te weten over de
verschillende tradities. De geleide tocht start om
13.30 uur aan het HuisvandeMens en maakt een
lus van ongeveer 3 kilometer. Achteraf kun je
gezellig napraten bij een drankje.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven via
profundobrugge@gmail.com is vereist.

HuisvandeMens, Hauwerstraat 3C, 8000 Brugge
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Veertien Indiase
verpleegkundigen aan
de slag in Brugge

Stad en
Seniorenadviesraad
organiseren nieuw
behoeftenonderzoek
voor ouderen
Vandaag zijn 37.177 (of een op de drie) Bruggelingen
ouder dan 60 jaar. Naar alle verwachtingen zal dit
aantal tegen 2030 stijgen tot 40.325. Omdat Brugge
een stad wil zijn die om mensen draait, is het
belangrijk dat ook deze ouder wordende stadsgenoten
hun stem laten horen.

Sinds dit voorjaar zijn er veertien Indiase verpleegkundigen
aan de slag in onze stad. Acht van hen versterken de rangen
in de woonzorgcentra van Mintus, zes gaan aan de slag in de
Brugse woonzorgcentra van Curando vzw (WZC Herdershove
en WZC Westervier). Allemaal hebben ze een diploma
verpleegkunde dat niet erkend is in Europa. Ze starten hun
opdracht dus als zorgkundige en volgen hier een bijkomende
opleiding als verpleegkundige.
Het tewerkstellingsproject is een samenwerkingsverband
tussen Mintus, het Gentse Instituut voor Verpleegkunde
Sint-Vincentius en de zorgorganisaties Curando en Exalta. De
collega’s zijn afkomstig uit de Indiase deelstaat Kerala. De
gezondheidszorg in deze regio staat op een erg hoog niveau
en er is een overschot aan verpleegkundigen. Tewerkstelling
in het buitenland is voor hen dan ook een zeer goed
alternatief.
Er werken zo’n twintigduizend Indiase verpleegkundigen in
het buitenland, hoofdzakelijk in de Golfstaten en in landen
waar het Engels de voertaal is. De collega’s voor België
werden geselecteerd uit ruim drieduizend kandidaten. Zij
volgden in hun thuisland al Nederlandse les en cursussen
ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Die opleidingen
zetten ze hier verder. Het project schenkt ook aandacht aan
ethisch correcte tewerkstelling die het gezondheidssysteem
in India niet uit evenwicht brengt. Huisvesting, begeleiding en
integratie maken daar deel van uit. Om alles in goede banen
te leiden, schakelen Curando, Exalta en Mintus buddy’s in.

www.mintus.be
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De Seniorenadviesraad behartigt al vijftig jaar
lang de belangen van de oudere Bruggelingen,
die op deze manier het lokaal beleid mee vorm
kunnen geven. De adviesraad wil spreken in naam
van alle ouderen en organiseert in mei een nieuw
ouderenbehoeftenonderzoek, samen met de Stad en
de Vrije Universiteit Brussel.

BEVRAGING

De studie wil de leefsituatie en de behoeften van
thuiswonende Brugse zestigplussers in kaart
brengen. Via een steekproef zullen achthonderd
van hen het bezoek krijgen van een vrijwilliger die
de bevraging komt afgeven. De vragen polsen naar
het welzijn, de woonsituatie, de gezondheid en de
maatschappelijke participatie. Elke deelnemer krijgt
een week de tijd om de lijst in te vullen. Daarna komt
de vrijwilliger de ingevulde vragenlijst weer ophalen.
De anonieme resultaten worden in het systeem van
de VUB ingegeven. Na een grondige analyse ontvangt
de Stad adviezen om het lokaal beleid verder vorm te
geven op maat van de ouder wordende Bruggeling.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Het welslagen van dit project hangt af van de inzet en
het enthousiasme van vrijwilligers. Ook jouw hulp is
welkom.
Ben je 60 jaar of ouder, woon je in Brugge en wil je
dit onderzoek mee ondersteunen? Geef je dan op
als vrijwilliger om de bevragingen te bezorgen of te
digitaliseren. Nadien krijg je een gepaste bedanking.
Interesse? Mail je gegevens naar
sociaalbeleid@brugge.be.

Maak gebruik van je sociale rechten
Geïntegreerd Breed Onthaal Brugge (GBO) is een samenwerking tussen OCMW Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen
en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. GBO wil erop toezien dat iedereen zijn rechten ten volle
benut. Kom je in aanmerking voor een van de volgende sociale rechten? Dien dan zo snel mogelijk je aanvraag in. Je
kunt ook een afspraak maken bij de verantwoordelijke dienst.
ZORGBUDGET VOOR OUDEREN
MET EEN ZORGNOOD

Het ‘zorgbudget voor ouderen met
een zorgnood’ is een maandelijkse
tegemoetkoming voor 65-plussers die
met gezondheidsproblemen kampen
en een beperkt inkomen hebben.
Het maandelijkse bedrag van
maximum 618 euro is afhankelijk
van het gezinsinkomen en de
zorgbehoevendheid.
Denk je hiervoor in aanmerking te
komen? Dien dan je aanvraag in via
www.vlaamsesocialebescherming.be/
zorgbudget-voor-ouderen-met-eenzorgnood.
Kun je je aanvraag niet digitaal
indienen? Neem dan contact op met
de Dienst Maatschappelijk Werk van je
ziekenfonds, de Dienst Zorgverlening
van Mintus of de Sociale Dienst van het
ziekenhuis.
Het duurt vier tot zes maanden
voor je een beslissing ontvangt. Bij
een goedgekeurde aanvraag krijg
je het verschuldigde bedrag met
terugwerkende kracht uitbetaald tot de
datum van aanvraag.
Dienst Zorgverlening Mintus,
Ruddershove 4, 8000 Sint-Pieters
zorgverlening@mintus.be
050 32 63 26

INKOMENSGARANTIE VOOR
OUDEREN (IGO)

Ben je een Bruggeling van minstens 65
jaar oud en beschik je over onvoldoende
financiële middelen? Dan kom je
misschien in aanmerking voor de
‘inkomensgarantie voor ouderen’ (IGO).
Je kunt je aanvraag digitaal indienen
via www.socialsecurity.be/citizen/nl/
static/applics/penonline/index.htm.
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Als dit niet lukt, kun je een afspraak
maken bij het regionaal kantoor van
de Pensioendienst in Brugge of bij de
Dienst Zorgverlening van Mintus.
Federale Pensioendienst – Brugge,
Torhoutse Steenweg 281,
8200 Sint-Andries
Gratis pensioenlijn: bel 1765
Dienst Zorgverlening Mintus,
Ruddershove 4, 8000 Sint-Pieters
zorgverlening@mintus.be
050 32 63 26

ZORGBUDGET VOOR ZWAAR
ZORGBEHOEVENDEN

Wie veel zorg nodig heeft, minstens tien
jaar in Vlaanderen of Brussel woont en
aangesloten is bij de Vlaamse Sociale
Bescherming, kan een ‘zorgbudget voor
zwaar zorgbehoevenden’ krijgen. Deze
tegemoetkoming bedraagt 130 euro per
maand.
Kom je hiervoor in aanmerking of wil je
meer informatie? Neem dan contact op
met je zorgkas (meestal is dit hetzelfde
als je ziekenfonds) of met de Dienst
Zorgverlening van Mintus.
Let op: de beslissing volgt ongeveer
drie maanden na de aanvraagdatum.
Meer info op
www.vlaamsesocialebescherming.be/
zorgbudget-voor-zwaarzorgbehoevenden.
Dienst Zorgverlening Mintus,
Ruddershove 4, 8000 Sint-Pieters
zorgverlening@mintus.be
050 32 63 26

MANTELZORGPREMIE
STAD BRUGGE

Ben je meerderjarig en sta je vrijwillig
in voor de zorg van een persoon
die in Brugge is gedomicilieerd en
recht heeft op het zorgbudget voor
zwaar zorgbehoevenden? Dan kom
je misschien in aanmerking voor de
driemaandelijkse mantelzorgpremie
van de Stad.
Je kunt de premie aanvragen via het
digitaal aanvraagformulier op
www.brugge.be/aanvraagformulierbrugse-mantelzorgpremie-2021.
Naast het aanvraagformulier moet
je een geldig attest van de zorgkas
indienen in het Huis van de Bruggeling
of bij OCMW Brugge.
Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein), 8000 Brugge
OCMW Brugge, Hoogstraat 9,
8000 Brugge
mantelzorgpremie@ocmw-brugge.be
050 32 68 00

Vijf jaar
Vierkant tegen
Eenzaamheid
Vierkant tegen Eenzaamheid blaast dit jaar vijf
kaarsjes uit. Dit Vlaamse pioniersproject in de
bestrijding van eenzaamheid heeft de voorbije
jaren niet stilgestaan en lanceerde diverse
projecten om het eenzaamheidscijfer te doen
dalen en de verbondenheid te vergroten.
Op woensdag 18 mei vindt vanaf 13.00 uur de
‘Vervolgconferentie Vierkant tegen Eenzaamheid:
5 jaar in de strijd met eenzaamheid’ plaats in
Wijkcentrum Xaverianen. Ook jij bent van harte
welkom op deze informatieve, interactieve en
culturele bijeenkomst.

INFORMATIEF

Het informatieve luik kijkt terug op de mijlpalen
van de voorbije vijf jaar, maar blikt ook vooruit
met het vernieuwde actieplan. Er worden ook
nieuwe projecten voorgesteld.

INTERACTIEF

Vierkant tegen Eenzaamheid is een project
voor en met de Bruggeling. Tijdens deze
vervolgconferentie is interactie dan ook
belangrijk. Na elk onderdeel kun je vragen stellen
en bemerkingen geven.
Daarenboven wordt van elke deelnemer gevraagd
om het ‘Charter Vierkant tegen Eenzaamheid’
in te vullen. Het charter bevat drie vragen: Hoe
kom jij/komt jouw organisatie in contact met
eenzaamheid, welke doelgroep wordt vergeten in
de strijd tegen eenzaamheid en welk project zou je
ontwikkelen voor Vierkant tegen Eenzaamheid ?

CULTUREEL

Na elk informatief onderdeel volgt een culturele
act. Voorts kun je een tentoonstelling in
samenwerking met de Stedelijke Academie
Brugge DKO gaan bekijken.
Inschrijven doe je op
www.brugge.be/5jaarindestrijdmeteenzaamheid.
Wijkcentrum Xaverianen, Polyvalente Zaal A,
Xaverianenstraat 3, 8200 Sint-Michiels
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Vrijwilligers gezocht
Op zoek naar vrijwilligerswerk? De volgende
organisaties hebben dringend jouw hulp nodig.

WZC REGINA COELI
WZC Regina Coeli zoekt vrijwilligers die met een vaste
medewerker het ontbijt willen verzorgen.
Samen dek je de tafel, smeer je boterhammen, bak je
een eitje en sla je een praatje. Ondertussen kunnen
de bewoners in een rustige en aangename sfeer
genieten. Na het ontbijt is er tijd voor beweging.
Woonzorgcentrum Regina Coeli
dirk.desoete@wznspirit.be
0490 11 89 56

WOESH
Bij Woesh kan iedereen zich ontplooien in, met en
door circus. Deze hechte community zoekt mensen
die de docenten ondersteunen en een oogje in het zeil
houden tijdens de opvang van 8.00 tot 9.00 uur, van
12.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Woesh
beschikt over een toffe oefenzaal en een grote tuin
waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Woesh
info@woesh.be
0491 61 35 23

ORANJE
Vrijetijdspunt organiseert samen met vrijwilligers
een leuke vrije tijd voor mensen met een (vermoeden
van een) handicap. Op het programma staan
minivoetbaltrainingen, museumbezoeken en tal van
andere leuke uitstappen.
Bel, mail of kom gerust langs.
Oranje
vrijetijdspunt@oranje.be
050 47 25 90
Op zoek naar meer vrijwilligerswerk?
Surf naar www.brugge.be/vrijwilligerswerk
en maak een profiel aan.
Zo blijf je op de hoogte van de recentste vacatures.
Vrijwilligerscentrale, Kraanplein 6, 8000 Brugge
vrijwilligerscentrale@brugge.be, 050 44 82 22

Bruggeling ziet bezoekers nog altijd graag komen
De Bruggelingen zijn het toerisme in hun stad nog steeds zeer genegen. Hoewel iets meer dan de helft een jaar met
minder toeristen aangenaam vond, vindt twee derde dat de voordelen van het toerisme sterker doorwegen dan de nadelen.

LEEFBAARHEID

ONDERZOEK

Bijna acht op de tien stadsgenoten willen dat Brugge een
toeristische topbestemming blijft. 71 procent van hen
steunt het toerisme in de stad. Dit blijkt uit het nieuwe
bewonersonderzoek dat Toerisme Brugge, Toerisme
Vlaanderen en de toeristische organisaties van de
kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen)
tussen juni en oktober 2021 voor de derde keer in zes jaar tijd
lieten uitvoeren. 1.235 Bruggelingen vulden de bevraging in.
Uit het onderzoek blijkt dat in Brugge de steun voor het
toerisme (69 procent) licht achteruit gaat, maar gemiddeld
hoger ligt dan in de andere kunststeden. Er is een duidelijke
link tussen de eigen reismogelijkheden en de steun voor
het toerisme. Die mogelijkheden waren tijdens de afgelopen
periode eerder beperkt, maar wie mag en kan reizen, staat
positiever tegenover het toerisme in eigen stad.

Brugge ontving de afgelopen twee jaar gemiddeld de
helft minder bezoekers dan de bijna 8 miljoen in 2019,
maar dat heeft de kijk van de Bruggeling op het vlak van
draagkracht niet fundamenteel veranderd. Men ondervindt
hier meer overlast door toerisme dan inwoners uit de andere
kunststeden en schat de mogelijke nadelige impact van het
toerisme op de leefbaarheid van de stad hoger in.
Toch wordt die nadelige impact ten opzichte van de vorige
bevraging in 2019 duidelijk minder (aan)gevoeld. Zo is de
groep die vindt dat toeristen de leefbaarheid aantasten
beduidend geslonken. De overgrote meerderheid voelt zich
hier nog steeds thuis en de intentie om de stad te verlaten is
in Brugge het kleinst van alle kunststeden.

DRAAGVLAK

In 2019 pakte Brugge uit met een nieuwe toerismestrategie
die internationaal steeds meer weerklank vindt. Met het
‘Klavertje vier voor toerisme’ maakte de Stad de omslag
van ‘meer’ naar ‘beter’ toerisme. Inwoners van Brugge zijn
beduidend beter op de hoogte van het toerismebeleid en
voelen zich er sterker bij betrokken. Ze hebben ook een meer
uitgesproken mening over welk soort toerisme ze wel en niet
willen en hoe dat moet worden georganiseerd.

De volledige presentatie met de resultaten van het onderzoek staat op www.brugge.be/bewonersonderzoektoerisme21.
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Heilig Bloedprocessie
op 26 mei

Na een coronapauze van twee jaar trekt de Heilig
Bloedprocessie weer door de Brugse binnenstad. De
processie vindt plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei,
en start om 14.30 uur aan de Dijver. De doortocht op elk punt
van de route duurt ongeveer anderhalf uur.
De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCOwerelderfgoedlijst). Ze ontstond in 1304 als een uitdrukking
van dankbaarheid en geloof. Het overheersende thema is de
herinnering aan het lijden van Jezus Christus.
Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Die is
opgesplitst in vier thematische delen. De evocatie begint
met het Oude Testament, van het scheppingsverhaal tot de
profeten. Dan volgt het Nieuwe Testament, van de geboorte
in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde luik verhaalt hoe de
relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het
vierde deel begeleiden de leden van de Edele Confrérie van
het Heilig Bloed het schrijn met de kostbare relikwie.
Ruim 1.700 deelnemers zingen, musiceren, dansen
en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de
Bourgondische tijd. Gilden, ambachten, broederschappen
en rederijkerskamers waren toen verantwoordelijk voor de
vertolking van de taferelen.
De Heilig Bloedprocessie wil toegankelijk zijn voor alle
toeschouwers. Meer informatie over de toegankelijkheid
voor personen met een handicap vind je op www.brugge.be/
bloedprocessie-voor-personen-met-een-handicap, of bel
naar 050 47 54 82.

www.bloedprocessiebrugge.be
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Van klimaatplan
naar klimaatalliantie: alle
Bruggelingen mee Brugge renoveert
BruggeNaarMorgen is het klimaatplan van alle
Bruggelingen. Om samen te zorgen voor een
klimaatneutraal en klimaatrobuust Brugge is de
medewerking nodig van iedereen die in onze stad
woont en/of werkt. Ook jij kunt een belangrijke bijdrage
leveren. In elk Stadsmagazine krijg je drie concrete en
seizoensgebonden tips die je helpen om het verschil te
maken.

TIP 1: NEEM DE FIETS

In Brugge zijn gemotoriseerde verplaatsingen goed
voor een derde van de CO2-uitstoot. Als je vaker of altijd
de fiets neemt, kies je voor klimaatvriendelijk vervoer,
meer beweging en meer menselijk contact. Bovendien
heb je geen last van files en parkeerproblemen. Als je
wat verder woont of als fietsen niet meer zo vlot gaat,
kun je kiezen voor een elektrische fiets. Die is wat
duurder, maar nog steeds veel goedkoper
- en gezonder - dan een auto.

TIP 2: INVESTEER IN ZONNEPANELEN

Zonnepanelen op je dak gebruiken de gratis zonneschijn
als hernieuwbare energiebron. De investeringskost
win je binnen de tien jaar terug en zonnepanelen gaan
gemiddeld twintig jaar mee. De rekening is dus snel
gemaakt.

TIP 3: EET PLANTAARDIG

Planten bevatten veel eiwitten. Je kunt ze rechtstreeks
verwerken in je maaltijd. Steeds meer topchefs
schakelen over naar plantaardige bereidingen. Die zijn
niet alleen lekker, maar ook goedkoper en duurzamer.
Klimaatpunt, Huis van de Bruggeling,
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein),
8000 Brugge
www.brugge.be/klimaat
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75 procent van alle Brugse gebouwen is ouder
dan 50 jaar. Dat is een stuk meer dan het Vlaamse
gemiddelde. Bovendien is twee derde van alle
woningen in Vlaanderen onvoldoende geïsoleerd.
Bij een derde is de isolatie zelfs van ronduit slechte
kwaliteit en dat komt de gezondheid en het welzijn
van de bewoners niet ten goede. Ook voor de
CO2-uitstoot is dit geen goede zaak. Slechts 3,5
procent van de woningen voldoet aan de norm om de
klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen.
Het stadsbestuur wil de renovatie van woningen
stimuleren, zodat ze minder energie verbruiken
en meer comfort bieden. Daarom gaat de Stad
in zee met RenoseeC vzw. Deze organisatie
zal Bruggelingen met renovatieplannen intens
begeleiden.
Het eerste project start in de buurt van Hoeve
Hangerijn in Assebroek. Buurt en buurtwerking zijn
heel ambitieus om de Brugse klimaatdoelstellingen
te helpen realiseren. RenoseeC vzw zal helpen
om de woonkwaliteit en de energieprestatie van
de woningen te verbeteren en zal instaan voor
renovatieadvies, kostenraming, begeleiding van
de werkzaamheden en hulp bij het aanvragen van
de premies. Het streefdoel is om verschillende
doelgroepen bij dit renovatietraject te betrekken.
Kwetsbare gezinnen krijgen bijzondere aandacht.
energieplatform.brugge.be
Via deze website kan elke Bruggeling een gratis
renovatiescan aanvragen.

De positieve impact van autodelen
Met de ondertekening van het Burgermeesterconvenant
engageerde Brugge zich samen met tienduizend andere
Europese steden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.
Het plan is om onze uitstoot van CO₂ al te halveren tegen
2030. Meer daarover lees je in BruggeNaarMorgen, het
Brugse klimaatplan 2030. Een van de grote uitdagingen
is de mobiliteit, die 33 procent van de lokale CO2-uitstoot
veroorzaakt.

CAMBIO
Cambio opende in oktober 2004 de eerste
autodeelstandplaatsen in Brugge en heeft hier de
grootste vloot deelwagens. Ook dit jaar komen er auto’s
bij. Op de planning staat onder andere de uitbreiding
van de standplaatsen Canadaplein (Sint-Andries), Guido
Gezelleplein (Centrum), Brugge Station en Rijselstraat
(Sint-Michiels).

Een belangrijke pijler in het actieplan is het stimuleren
van autodelen. Een deelwagen vervangt gemiddeld acht
privéwagens en dat zorgt voor minder ruimtebeslag, minder
parkeerdruk en minder CO2-uitstoot, zeker als de wagen
elektrisch is aangedreven.

Overstappen?
Tot eind juni houdt Cambio een actie waarbij het instapgeld
(35 euro) wegvalt en je enkel betaalt voor het gebruik van
de wagens. Gebruik de code ‘Bruggedeelt22’ en geniet van
de gratis instap.

Autodelen is ook financieel aantrekkelijk. Je hoeft niet te
investeren in een wagen en de daarbij horende verzekeringen
en verkeersbelastingen. Onderhoud en herstellingskosten
zijn inbegrepen in de deelprijs. Bovendien ben je verlost van
de jaarlijkse autokeuring en parkeer je bovengronds bijna
overal gratis. Als je minder dan 10.000 kilometer per jaar
rijdt, is autodelen bijna altijd goedkoper dan een eigen wagen.

www.cambio.be

BEREKEN WAT AUTODELEN JOU KAN BESPAREN

Op www.savewithcarsharing.be kun je berekenen of autodelen
ook voor jou interessant is. Op basis van je verplaatsingsnoden,
de kostprijs van een (nieuwe) wagen en je vaste kosten (zoals
verzekeringen) berekent de tool hoeveel je kunt besparen en
welke aanbieder voor jou de beste is.

HET AANBOD IN BRUGGE

Op www.autodelen.net/aanbod staat een overzicht van alle
deelauto’s in Brugge. De komende jaren zal het aanbod sterk
uitbreiden, ook in de deelgemeentes. Het streefdoel is om
elke Bruggeling op termijn een voordelig, gemakkelijk en
milieuvriendelijk alternatief aan te bieden voor de eigen
wagen, en dat op loop- of fietsafstand van de woning.
Vandaag zijn Cambio, Coopstroom en Dégage de drie grootste
spelers in onze stad. Cambio en Coopstroom werken met een
vaste vloot, Dégage werkt met particuliere deelwagens.

COOPSTROOM
Coopstroom is een Brugse burgercoöperatie die
investeert in 100 procent groene energie en mobiliteit.
Alle deelwagens van Coopstroom zijn dan ook volledig
elektrisch. Ook Coopstroom wil zijn vloot de komende
jaren sterk uitbreiden en investeert flink in laadpalen.
Coopstroom werkt niet met abonnementen. Je betaalt
enkel voor de gemaakte ritten.
Overstappen?
Alle Brugse aandeelhouders krijgen bij inschrijving een
gratis rijtegoed van 30 euro. Aangezien je je aandeel op
termijn ook weer kunt verkopen, is de inschrijving
eigenlijk kosteloos.
www.coopstroom.be
DÉGAGE
Dégage is de grootste particuliere autodeelorganisatie
in Brugge. Je betaalt enkel voor de gereden kilometers.
Via Dégage kun je ook je eigen auto delen met
buurtbewoners. Een ontlener betaalt aan de vzw, die op
zijn beurt de eigenaars betaalt. Dégage zorgt ook voor een
omniumverzekering voor de eigenaar van de wagen.
Overstappen?
Dégage organiseert binnenkort infosessies voor mensen
die willen beginnen met autodelen of hun eigen wagen
willen delen met andere Bruggelingen.
Op www.degage.be/infosessie vind je meer info over waar
en wanneer zo’n sessie plaatsvindt in jouw buurt.

www.brugge.be/autodelen
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Dégage Brugge

Veranderende
weersfenomenen en de
impact op onze kust
LEZING DOOR PROFESSOREN MAXIME
POULAIN EN PIETER RAUWOENS

Klimaatcoaches en
klimaatgesprekken
Veel Bruggelingen willen hun steentje bijdrage aan de
klimaatdoelstellingen, maar weten niet goed waar te
beginnen. Een goed gesprek helpt je te begrijpen hoe het
klimaat verandert en wat je zelf kunt doen. In Brugge
organiseren vzw Klimaatcontact en de Stad vormingen
tot klimaatcoach. Je krijgt een degelijke basis om met
kennis van zaken een degelijk klimaatgesprek te voeren.
Zo kun je iedereen in je omgeving warm maken voor een
klimaatvriendelijk Brugge.
Volg de driedaagse training en leer alles over de unieke
workshopmethode, groepsdynamiek en klimaatpsychologie.
Uiteindelijk begeleid je als klimaatcoach (meestal met een
medecoach) in jouw buurt een groep geïnteresseerden tijdens
een reeks klimaatgesprekken. Met je coaching inspireer en
motiveer je de deelnemers om hun voetafdruk te verkleinen,
hun ‘handafdruk’ (positieve impact op het klimaat) te
vergroten en het klimaatgesprek met anderen te voeren.
In Brugge vindt de training plaats op zaterdag 4, zondag 5 en
maandag 6 juni.
Schrijf je in via www.klimaatcontact.be/klimaatcoach.
De workshops met klimaatgesprekken starten in het najaar
van 2022. Schrijf je alvast in op de wachtlijst op
www.klimaatcontact.be/workshops.
www.klimaatcontact.be
info@klimaatcontact.be

Sneuvelende warmterecords, langdurige droogte of intense
regenbuien zijn enkele fenomenen die de klimaatverandering
tastbaar maken. Maar wat zijn de gevolgen voor de
kuststreek? Maxime Poulain van de Universiteit Gent en
Pieter Rauwoens van de Katholieke Universiteit Leuven
focussen zich op de kustlijn en de kustverdediging in
historisch en hedendaags perspectief. Ze leggen op een
bevattelijke manier uit hoe men sinds de middeleeuwen
reageerde op een veranderende kustlijn en hoe we vandaag
op een meer natuurlijke wijze met kustverdediging kunnen
omgaan in het licht van de zeespiegelstijging.
Deze lezing kadert binnen het Europese Interregproject
SARCC en vindt plaats op woensdag 11 mei om 19.30 uur in
de MaZ. De lezing bijwonen is gratis, maar inschrijven via
klimaat.brugge.be is vereist.
MaZ, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries
www.topkustzone.be
www.sarcc.eu
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Stad nomineert
vijf nieuwe
Duurzame Helden

Ook vorig jaar stonden de zeventien Sustainable Development
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties centraal tijdens de
Week van de Duurzame Gemeente (18 tot 25 september).
Deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn
gegroepeerd in vijf clusters: people, planet, prosperity,
peace en partnership (mensen, planeet, welvaart, vrede en
partnerschap). De SDG’s zijn een wereldwijde oproep om
tegen 2030 een einde te maken aan armoede, de planeet
te beschermen en ervoor te zorgen dat mensen vrede en
welvaart kennen. De Stad werkt hier uiteraard graag aan
mee.

VIJF BRUGSE ORGANISATIES

Thermografische
gevelscan Assebroek

Bijna de helft van de CO2-uitstoot in Brugge komt van de
verwarming van gebouwen. Deze uitstoot moet tegen 2030
met minstens 40 procent verminderen, als tussenstap
naar een volledig klimaatneutrale stad in 2050. De Stad
wil de warmtevraag van elke woning verkleinen en gaf de
West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de opdracht om een
thermografische gevelscan uit te voeren van alle woningen in
Assebroek.
Thermografie is de omzetting van infrarode straling in
thermische beelden. De kleurenvariaties op de foto tonen hoe
energie via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten en zo
meer naar buiten straalt. De thermografische gevelscan geeft
inzicht in het warmteverlies van een woning en vormt een
goed uitgangspunt voor een energetische renovatie.

Het stadsbestuur huldigde vijf Brugse organisaties die elk
op hun eigen manier een inspirerend voorbeeld zijn op het
vlak van duurzaamheid. CoopStroom, Mowi Belgium, VIVES,
Huizen van Vrede vzw en VAPH-voorzieningen Brugge mogen
zich een jaar lang onze Duurzame Helden noemen, als
ambassadeurs van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
De komende maanden stelt het Stadsmagazine ze aan je voor.
Na Coopstroom is het de beurt aan Mowi Belgium.

Als je het warmteverlies van je woning wil verlagen, dan
kan een energiedeskundige langskomen voor een gratis
renovatiescan. Hij brengt alle mogelijke energiebesparende
investeringen in kaart, bekijkt dringende ingrepen
en onderzoekt of die financieel haalbaar zijn. Deze
energiedeskundige begeleidt je ook bij de aanvraag van
offertes en premies.

MOWI BELGIUM

Voor de interpretatie van je gevelscan kun je een afspraak
maken via energieplatform.brugge.be/thermografischeluchtfoto-en-gevelscan of 050 44 80 00. Het Energieplatform
in het Huis van de Bruggeling is elke dinsdag en donderdag
open van 13.00 tot 17.00 uur.

Mowi Belgium is Duurzame Held in de categorie ‘prosperity’
(welvaart). Dit dynamische visbedrijf heeft vestigingen in
Brugge en in Oostende.
Mowi Belgium stelt duurzaamheid centraal in al zijn
ondernemingsaspecten. Het bedrijf integreerde alle
lopende verbetertrajecten in een groot gestructureerd
duurzaamheidsbeleid. Zowel het bedrijf als het product, de
mens en het milieu varen daar wel bij.
www.brugge.be/de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
www.pieters.be/nl/duurzaam-ondernemen-bij-mowibelgium
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Voor advies aan huis kun je een gratis renovatiescan boeken
op energieplatform.brugge.be/renovatiescan.
Info over energie en verbouwen staat op
energieplatform.brugge.be. Je kunt ook contact opnemen via
woningrenovatie@brugge.be of 050 32 44 60.

Conformiteitsattest
verplicht
Het stadsbestuur vindt dat elke Bruggeling het
basisrecht heeft om te wonen in een goede en
gezonde woning. Daarom hecht het veel belang
aan een hoge woningkwaliteit en minimale
veiligheidsnormen. Om daarover te waken, is het
conformiteitsattest een uitstekend hulpmiddel.
Stad Brugge verplicht sinds kort een
conformiteitsattest voor elke huurwoning die
ouder is dan twintig jaar en verhuurd wordt of ter
beschikking wordt gesteld. Het attest kost 90 euro
en is een officieel document dat de Stad – of in
sommige gevallen Wonen-Vlaanderen – aflevert.
Om de kwaliteit extra te verzekeren, werden in de
opknappremieregeling enkele maatregelen voor
huurwoningen opgenomen.
www.brugge.be/conformiteitsattest-voorhuurwoningen
conformiteitsattest.huurwoning@brugge.be
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Stedelijke
opknappremie
is vernieuwd

Woningrenovatie is een van de belangrijkste doelstellingen
van BruggeNaarMorgen: het klimaatplan 2030, en staat
hoger dan ooit op de Brugse agenda. Door je woonst
klimaatvriendelijk en duurzaam te renoveren, bevorder je de
woonkwaliteit en verlaag je het energieverbruik.
Het stadsbestuur ondersteunt woningrenovatie al jaren
met een opknappremie, maar op 1 januari 2022 werd deze
vernieuwd. Er is nu een premie voor de renovatie van
woningen die ouder zijn dan vijftien jaar en permanent
worden bewoond. Het kadastraal inkomen (KI) is niet
langer van tel. De Stad investeert nu ook meer in
duurzaamheidsmaatregelen zoals warmtepompen of
gescheiden riolering.

HOEVEEL?

De premie bedraagt 5.000 euro voor vijf jaar. Je kunt deze in
schijven aanvragen, zodat je de gekregen bedragen opnieuw
kunt investeren. Na vijf jaar kun je een nieuwe premieenveloppe van 5.000 euro krijgen, opnieuw voor vijf jaar.
Zo ondersteunt de Stad de geleidelijke renovatie van het
woningbestand en kun je jouw renovatie spreiden in de tijd.
Je hoeft de premie ook niet langer terug te betalen als je de
woning verkoopt. De enveloppe verhuist wel mee naar de
nieuwe eigenaar.

VOOR IEDEREEN EVENVEEL?

Lager inkomen
Eigenaars of huurders met een lager inkomen kunnen
premies krijgen als ze het woningcomfort verhogen door de
aanpak van het sanitair, de elektriciteit (voor een positieve
keuring van de installatie), de veiligheid en/of een gezond
binnenklimaat (zoals het injecteren van muren tegen
opstijgend vocht). Deze groep kan ook financiële steun krijgen
voor isolatie, gescheiden riolering, hoogrendementsglas, een
warmtepomp, een warmtepompboiler of een zonneboiler of
een aansluiting op het warmtenet.
Daarnaast bestaan er premies voor het plaatsen van
ventilatie (type C of D) en voor wie de woning aanpast om er
levenslang in te blijven wonen.
Binnen de limiet van 5.000 euro krijg je 45 procent van de
kosten terugbetaald. Als je in aanmerking komt voor een
verhoogde tegemoetkoming, komt daar nog eens 15 procent
bovenop.
Hoger inkomen
Wie een hoger loon heeft, kan als eigenaar of huurder
een premie krijgen voor isolatie, gescheiden rioleringen
en hoogrendementsglas en voor een warmtepomp, een
warmtepompboiler, een zonnebolier of een aansluiting op het
warmtenet. Ook ventilatie (type C of D) komt in aanmerking.
Als je je woning aanpast om er levenslang te wonen, kun je
ook daarvoor financiële steun krijgen.
Binnen de limiet van 5.000 euro krijg je 25 procent van de
kosten terugbetaald.

Huurwoningen
Voor huurwoningen levert het stadsbestuur een extra
inspanning met een premie voor alle maatregelen die gericht
zijn op woonkwaliteit en duurzaamheid. Het inkomen van de
aanvrager is niet van belang. Wie verhuurt via een sociaal
verhuurkantoor of een woonmaatschappij krijgt een hoger
premiepercentage.
Voor investeringen in huurwoningen komt de Stad tussen
voor 25 procent van de kosten. Verhuur je via een sociaal
verhuurkantoor of een woonmaatschappij, dan stijgt deze
tussenkomst tot 45 procent. Dit alles binnen de limiet van
5.000 euro.

HOE KRIJG JE DE INVESTERING ROND?

Je kunt de premie van 5.000 euro aanvragen in schijven.
Zodra je een aantal werkzaamheden hebt uitgevoerd, kun je
een premie aanvragen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd,
betaalt de Stad de premie zo snel mogelijk uit en kun je
weer investeren.
Een andere manier om de investering gemakkelijker rond te
krijgen, is via de derdebetalersregeling. Die is uitgebreider
dan vroeger. De Stad kan de premie rechtstreeks betalen aan
de aannemer als dit zo werd afgesproken. Neem hiervoor
eerst contact op via wonen@brugge.be.

WELKE STAPPEN MOET JE ZETTEN OM EEN PREMIE
TE KRIJGEN?

STAP 1: Check of de woning ouder is dan 15 jaar. Neem
eventueel ook vooraf contact op via wonen@brugge.be of
050 44 8000. Je kunt ook langskomen na het boeken van een
afspraak via afspraken.brugge.be of info@brugge.be. De
Woondienst geeft je ook info over mogelijke andere premies.
STAP 2: Voer de werkzaamheden uit. Soms heb je een
omgevingsvergunning nodig. Vergeet die niet aan te vragen.
STAP 3: Zorg dat de woning aan de vooropgestelde
voorwaarden voldoet en permanent wordt bewoond.
STAP 4: Vul het aanvraagformulier in en dien het dossier
in. Dit kan digitaal of op papier aan het loket in het Huis van
de Bruggeling. De aanvrager en ontvanger van de premie
is diegene die de opdracht geeft om de werkzaamheden uit
te voeren en aan wie de facturen zijn gericht. Je hoeft geen
eigenaar te zijn van de woning om een premie aan te vragen.
Gebruik je de derdebetalersregeling? Bespreek dit dan al
tijdens stap 1 met de medewerkers van de Woondienst.
STAP 5: De Stad verwerkt het dossier en betaalt de premie uit.

www.brugge.be/opknappremie-2
wonen@brugge.be
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Interview
SOPHIE THEISSEN EN GUIDO MAERTENS OVER SOCIAAL VERHUUR EN HET PANDSCHAP
Eigenaars die hun woning sociaal willen verhuren, kunnen in Brugge terecht bij het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK). Dat is broodnodig, want in onze stad staan er 3.494 gezinnen op de wachtlijst
voor een sociale woning. Maar wat als je woonst niet (langer) voldoet aan de huidige kwaliteits- en
energienormen om het te verhuren?
Guido Maertens legt uit hoe Het Pandschap instaat voor een degelijke en duurzame renovatie.
Eigenaar Sophie Theissen stapte als een van de eersten mee in het traject.

HOE ZIJN JULLIE MET MEKAAR IN CONTACT GEKOMEN?

SOPHIE THEISSEN Mijn vader, van wie ik de woning erfde, maakte
destijds de keuze voor sociaal verhuur via SVK Brugge.
Vorig jaar bleek dat er een aantal zaken moesten worden
aangepakt om de woning te kunnen blijven verhuren.
Eigenlijk stonden we op het punt om de woonst te verkopen,
maar na een gesprek met de mensen van het SVK en Het
Pandschap hebben we uiteindelijk een oplossing gevonden.
GUIDO MAERTENS Het Pandschap heeft een duidelijk doel: meer
privéwoningen op de sociale verhuurmarkt krijgen. Wij staan
in voor alles wat met de verbouwing te maken heeft, van de
aanvraag van de bouwvergunning tot en met de oplevering
van de woning. We zorgen dat de woning na de verbouwing
conform de Vlaamse Wooncode is en dus kan worden
verhuurd.

WELKE STAPPEN ZIJN ER GEZET OM DE VERBOUWING ROND TE
KRIJGEN?

G. MAERTENS Wij zijn ter plaatse gaan bekijken wat er moest
gebeuren om de woning verhuurklaar te krijgen. We gaven
een prijsraming en zodra Sophie akkoord ging, volgden we de
werkzaamheden op van A tot Z. We ontlasten de eigenaar. Die
moet enkel een handtekening zetten en akkoord gaan met de
verhuur van negen jaar via het SVK.
S. THEISSEN Behalve de financiering heb ik me van niets moeten
aantrekken. Daar ben ik blij om, want het ontbreekt mij aan
tijd om zelf zo’n verbouwing te organiseren. In die zin was
de samenwerking voor mij een ideale oplossing. Dat we de
woning op deze manier verder kunnen blijven verhuren aan
kwetsbare Bruggelingen is zeer mooi meegenomen.

Het Pandschap heeft mij
van het begin tot het einde
ontzorgd
G. MAERTENS Wij bewaken het kostenplaatje, zodat de woning
verder sociaal kan worden verhuurd. Als coöperatieve
vennootschap streven we geen winst na, maar wel bijkomend
sociaal huuraanbod. We zetten bovendien in op duurzaamheid
en circulaire en sociale economie. Zo gebruiken we tijdens
de renovatie waar mogelijk tweedehandsmaterialen en
laten we als dat kan de werkzaamheden uitvoeren door
sociale-economiebedrijven zoals SOBO en Weerwerk. Al deze
factoren maken dat we de prijs kunnen drukken.

TOT SLOT: KAN ELKE EIGENAAR EEN BEROEP DOEN OP HET PANDSCHAP?
G. MAERTENS Ja, op voorwaarde dat het eigendom na renovatie
sociaal wordt verhuurd. Dat kan dus voor woningen die
verhuurd worden via het SVK Brugge, maar ook via Sovekans
of Huizen van Vrede. Eigenaars kunnen ons vrijblijvend
contacteren voor een afspraak via info@pandschapbrugge.be.
We hebben ook oplossingen voor eigenaars die de renovatie
niet volledig zelf kunnen financieren.
S. THEISSEN Het Pandschap heeft mij van het begin tot het einde
ontzorgd. Ze hielpen zelfs bij het aanvragen van premies. Ik
raad iedereen aan om met hen samen te werken.

WAARIN ONDERSCHEIDT HET PANDSCHAP ZICH EN WAAR ZIT HET
VOORDEEL VOOR DE VERHUURDER?

S. THEISSEN Er was best wat werk aan de woning. Er was een
vochtprobleem op het gelijkvloers en er waren nieuwe
ramen aan de achterzijde, nieuwe ventilatie in de badkamer,
schilderwerkzaamheden en een nieuwe keuken nodig. De
totale renovatie gebeurde tegen een erg scherpe prijs.
Intussen is de woning afgewerkt en zijn alle ingrepen vlot
verlopen zonder dat ik zelf moest opvolgen.
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Surf naar www.svk-brugge.be, www.sovekans.be of
www.huizenvanvredevzw.be als je je woning sociaal wilt
verhuren. Wie sociaal renoveert, heeft sinds het begin van
dit jaar recht op een opknappremie tot 45 procent. Meer info
daarover vind je op pagina 26.

OP ZOEK NAAR LEUKE VAKANTIEKAMPEN EN ANDERE TOFFE KINDERACTIVITEITEN?
Ontdek het allemaal op jong.brugge.be.

ROEFELLAND OP 25 JUNI
Op zaterdag 25 juni brengen kinderen tussen 6
en 12 jaar een bezoekje aan Brugse bedrijven en
ondernemers. Tijdens Roefelland steken ze de
handen uit de mouwen en ontdekken ze alle kneepjes
van het vak.
Roefelland is helemaal gratis. Inschrijven kan online
vanaf woensdag 8 juni om 18.00 uur.
jeugddienstbrugge.be/roefelland
jeugd@brugge.be
jeugddienstbrugge
050 44 83 33

TOVER JE STRAAT OM TOT EEN
SPEELSTRAAT
In een speelstraat kun je met de hele buurt de hele dag
buiten spelen. De Stad komt langs met de speelmobiel
of zorgt voor een koffer vol spelmateriaal, helemaal
gratis. In de verkeersvrije straat is er ook ruimte voor
een barbecue of een leuke babbel met de buren.
Twijfel dus niet, volg het voorbeeld van vijftig andere
straten en vraag je speelstraat voor deze zomer nu aan
via jong.brugge.be/speelstraat.
jeugd@brugge.be
050 44 83 33
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SPEEL BUITEN MET DE INTERACTIEVE
SPEELKAART
Ben je op zoek naar een speelplein, een skatepark
of een basketbalveldje in je buurt? Met de nieuwe
interactieve speelkaart stippel je een wandeling of een
fietstocht uit en ontdek je meer dan 130 speelplekken
voor kinderen.
Surf met je mobiele telefoon naar
jong.brugge.be/speelkaart.

Natuurcentrum
Week van de Bij
Beisbroek organiseert
kruidenworkshops

Van zondag 29 mei tot en met zondag 5 juni vindt de negende
editie van de Week van de Bij plaats. Ook enkele Brugse
bibliotheken besteden hier aandacht aan.

BIJEN IN DE (MOES)TUIN

Ben je geïnteresseerd in kruiden en heb je altijd al je eigen
kruidenproducten willen maken? Van zondag 22 mei tot en
met zondag 23 oktober kun je deelnemen aan workshops voor
beginners in de kruidentuin van kasteel Tudor.
Je kweekt, oogst en droogt niet enkel de kruiden. Je maakt
ook je eigen thee en verschillende tincturen, medicinale oliën,
siropen, zalven en huishoudproducten. Je kruidenkennis
wordt aangescherpt met allerlei interessante weetjes.
De workshops vinden telkens plaats op zondag, van 9.30 tot
12.00 uur. Elke maand komt een ander thema aan bod:
- 22 mei: inleiding tot de magische wereld van kruiden
- 19 juni: de chemie achter de kruiden
- 17 juli: EHBO met kruiden
- 21 augustus: lekker en gezond met keukenkruiden
- 25 september: de onbekende wereld van de etherische oliën
- 23 oktober: kruiden in de herfst
Inschrijven doe je via vrijetijd.brugge.be/buitenbeentjes/
tudor/list. Dit kan enkel voor de volledige reeks.
Kruidentuin Tudor, Zeeweg 147b, 8200 Sint-Andries
www.brugge.be/natuurcentrum
natuurcentrum@brugge.be
050 32 90 20

In bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis (Moerkerkse Steenweg
190) kun je op maandag 30 mei om 19.30 uur gaan luisteren
naar Niels Wuyts met zijn lezing ‘Bijen in de (moes)tuin’.
Het nut van bijen kan moeilijk worden overschat. Wereldwijd
staan deze prachtige insecten bekend als ijverige bestuivers
van wilde planten en landbouwgewassen. Ook in de moestuin
leveren ze bijzonder nuttig werk. In tegenstelling tot wat
vaak wordt aangenomen, is de hoofdrol daar niet weggelegd
voor de honingbij, maar wel voor tientallen soorten hommels
en solitaire bijen. Zij verdelen het werk volgens hun eigen
ecologische voorkeuren. Met de juiste bijenkennis kun je de
bestuiving van groenten en fruit optimaliseren.
Deze voordracht is een samenwerking tussen Openbare
Bibliotheek Brugge en Natuurpunt CVN. Deelnemen kost
5 euro. Inschrijven doe je op
brugge.bibliotheek.be/bijen-de-moestuin.

BIJENSAFARI

In Sint-Michiels kun je op woensdag 1 juni tussen 14.00 en
16.00 uur op bijensafari. Het startpunt ligt aan bibliotheek
Xaverianen (Xaverianenstraat 3/002). Je maakt een leerrijke
tocht, doorspekt met verhalen over intrige en bedrog,
macho’s en huisvrouwen, metselaars en behangers,
pluimvoeten en dikpoten. Uiteindelijk ga je naar huis met
een hoop tips over wat je op bijenvlak in je eigen tuin kunt
ondernemen.
Deze gratis activiteit is een samenwerking met Regionaal
landschap Houtland & Polders. Inschrijven via
brugge.bibliotheek.be/bijensafari is vereist.

BIJENHOTEL

Ook op woensdag 1 juni maken kinderen van 8 tot 12
jaar vanaf 14.00 uur een bijenhotel in de bibliotheek van
Zeebrugge (Marktplein 12). Tussendoor luisteren ze naar
het verhaal ‘Blij met een bij’ en gaan ze met de hulp van een
(groot)ouder aan de slag.
Een medewerker van Natuurcentrum Beisbroek begeleidt
deze gratis activiteit. Inschrijven via
zeebrugge.bibliotheek@brugge.be is vereist.
www.weekvandebij.be
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100 koppen koffie,
100 verhalen over
beter worden
De Openbare Bibliotheek Brugge en vzw het
Fika-huis slaan de handen in elkaar voor een
reeks activiteiten die focussen op het welzijn
van wie (langdurig) ziek is. Het Fika-huis is er
in de eerste plaats voor wie geconfronteerd
werd met verlies van gezondheid, bij zichzelf of
bij iemand uit de onmiddellijke omgeving. De
bedoeling is om die mensen nieuwe inzichten en
perspectieven aan te reiken.

ZINVOL ZIEK

In bibliotheek Xaverianen in Sint-Michiels kun je
op vrijdag 6 mei het verhaal van Lynn Formesyn
beluisteren. In haar boek ‘Zinvol ziek: de kloof
tussen ziek en gezond anders bekeken’ lanceert
ze het begrip ‘mankemens’. Met deze term wil
Formesyn bestaande labels zoals ‘chronisch
zieken’, ‘mensen met een handicap’, ‘psychisch
kwetsbaren’ of ‘sociaal kwetsbaren’ vermijden
en de focus verleggen naar het mens-zijn. Lynn
ondervond zelf hoe een chronische aandoening je
ongewild aan de zijlijn doet belanden.
Lynn Formesyn praat ook met Meike De Roest.
Zij kreeg op haar eenentwintigste te horen dat ze
kanker had. Nu, vijf jaar later, heeft ze de ziekte
overwonnen en blikt ze terug. Ze maakte er ook de
podcastreeks ‘Kaal is ook een kapsel’ over.
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven doe je op
brugge.bibliotheek.be/zinvol-ziek.

SCHRIJFWORKSHOPS

Omdat elk verhaal een pen verdient, organiseert
het Fika-huis twee reeksen schrijfworkshops. Edith
Vandromme biedt kapstokken om je verhaal op
te hangen aan het thema ‘Hoe gaat het vandaag
met jou? Hou gaat het écht met jou?’. Ze geeft ook
schrijftips en zorgt voor feedback.
Deelnemen kost 33 euro.
Inschrijven doe je op fika-huis.be.

VOOR KINDEREN

Op zaterdag 14 mei om 10.30 uur vindt in
bibliotheek Xaverianen een bijzonder tussendoortje
plaats. Kinderen van 3 tot 6 jaar luisteren er naar
het verhaal ‘Je kunt meer dan je denkt’. Daarna
gaan ze creatief aan de slag.
Deelnemen is gratis. Inschrijven doe je via
sint-michiels.bibliotheek@brugge.be of 050 72 70 30.
Bibliotheek Xaverianen, Xaverianenstraat 3/002,
8200 Sint-Michiels
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Lees Meer!
met Heleen
Debruyne
Op zondag 22 mei kun je in de
kamermuziekzaal van het Brugse
Concertgebouw een nieuwe editie van
Lees Meer! meepikken. Tijdens dit
boekenprogramma van de Openbare
Bibliotheek Brugge interviewt VRTjournaliste Ann De Bie om 11.00 uur
schrijfster Heleen Debruyne en twee
andere auteurs.
Heleen Debruyne schrijft niet enkel. Ze
maakt ook radio voor Klara en is samen
met Anaïs van Ertvelde de bezieler
van ‘Vuile lakens’, een podcastreeks
over seks en lichaam. Debruynes
romandebuut ‘De plantrekkers’ dateert
al van 2016. In oktober 2021 verscheen
‘De huisvriend’, een beklemmende,
persoonlijke vertelling over
familiegeheimen en hun nawerking.
Concertgebouw, ’t Zand 34,
8000 Brugge
brugge.bibliotheek.be/lees-meer
Tickets kosten 9 euro en bestel je op
tickets.brugge.be.

Van Piot tot
verzetsstrijder:
een stukje
geschiedenis van
Lissewege
Plaats Delict
Aspe Post
Scriptum
Van vrijdag 3 juni tot en met zaterdag
2 juli organiseert de Openbare
Bibliotheek Brugge een thrillerevent.
De bib brengt onder meer een
hommage aan Pieter Aspe, die in mei
vorig jaar overleed. Een tentoonstelling
met uniek materiaal van de uitgeverij
NV Aspe brengt leven en werk van de
auteur in beeld. Op de planning staan
ook lezingen van (inter)nationale
thrillerauteurs, een workshop en een
boekenzoektocht.
Openbare Bibliotheek Brugge,
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
brugge.bibliotheek.be/plaats-delict

In ‘Van Piot tot verzetsstrijder’ gaat
auteur Kevin De Clercq op zoek naar
het verhaal van zijn overgrootvader,
Emiel Tavernier. Deze reis in het
spoor van een man die hij nooit heeft
gekend, brengt hem van de slagvelden
van de Eerste Wereldoorlog naar
de concentratiekampen van naziDuitsland.
Op woensdag 15 juni om 19.00 uur
vertelt De Clercq in de bibliotheek
van Lissewege het verhaal van zijn
voorvader, een opmerkelijk figuur
die in twee wereldoorlogen vocht.
Daarmee brengt de schrijver een stuk
Lisseweegse geschiedenis opnieuw tot
leven. Achteraf kun je een gesigneerd
exemplaar van het boek kopen.
De lezing bijwonen is gratis, maar
inschrijven via
brugge.bibliotheek.be/piot is vereist.
Bibliotheek Lissewege,
Oude Pastoriestraat 5, 8380 Lissewege

Digisessies

Met de digisessies zet de Openbare
Bibliotheek Brugge in op e-inclusie.

12 MEI

Op donderdag 12 mei kun je in
Hoofdbibliotheek Biekorf een
digisessie volgen over digitale
overheidsplatformen. Je krijgt
uitleg over MyEhealth, MyMinFin en
MyPension, en over Itsme, de app
waarmee je toegang kunt krijgen tot
deze platformen.
Deelnemen is gratis. Inschrijven doe
je via brugge.bibliotheek.be/digitaleoverheidsplatformen.

19 MEI

Op donderdag 19 mei vindt in
bibliotheek Xaverianen in
Sint-Michiels vanaf 19.30 uur een
digisessie plaats over internetfraude
en phishing. Phishing is een vorm
van internetfraude waarbij je valse
berichten ontvangt die inloggegevens,
creditcardinformatie, pincodes of
andere persoonlijke gegevens proberen
te achterhalen.
Carine Spaens geeft tips om sneller
verdachte en frauduleuze berichten
te herkennen en ze legt ook uit wat je
kunt doen als je toch slachtoffer bent
geworden.
Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven doe
je via avansa.brugge.be.
Hoofdbibliotheek Biekorf,
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Bibliotheek Xaverianen,
Xaverianenstraat 3/002,
8200 Sint-Michiels
brugge.bibliotheek.be/digisessies
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Interview
PARCOURSMEESTER PAUL MEULEBROUCK OVER DWARS DOOR BRUGGE
Na een gedwongen coronapauze vindt dit jaar weer een volwaardige editie plaats van ENGIE Dwars door
Brugge. Op zondag 8 mei leggen duizenden deelnemers een prachtig parcours van 5 of 15 kilometer af in
de historische Brugse binnenstad. Parcoursmeester Paul Meulebrouck leidt alles in goede banen.
PAUL MEULEBROUCK Ik begon te sporten op mijn 21ste, tijdens
mijn legerdienst. We moesten toen elke vrijdag vier keer rond
de kazerne lopen. De eerste tien mochten een uur vroeger
naar huis en ik was daar telkens bij. Geleidelijk aan begon
ik meer te lopen. Eerst drie jaar in Joggingclub Brugge,
daarna bij Olympic Brugge en ABAV. Op mijn 24ste startte ik
met wedstrijdlopen, van 10 kilometer tot halve marathons.
Dertig jaar lang, tot in 2017, liep ik bijna dagelijks. Nu loop ik
als trainer van de competitielopers bij AC Sodibrug nog mee
met mijn atleten, maar voor de rest loop ik vooral recreatief.
Ik maak ook trainingsschema’s, onder meer voor de Great
Bruges Marathon en Dwars door Brugge.

WAT IS JE LINK MET DWARS DOOR BRUGGE?

P. MEULEBROUCK Ik nam zelf 25 jaar deel. Een tiental jaar geleden
begon ik als vrijwilliger van sportpromotiebedrijf Golazo
organisator Rudy Vannieuwenhuyse bij te staan. De eerste
jaren plaatste ik seingevers, later breidde dit takenpakket uit.
Nu ben ik al geruime tijd de contactpersoon van organisator
Golazo voor loopevents in Brugge en regel ik alle praktische
zaken.

KUN JE WAT MEER VERTELLEN OVER RUDY?

P. MEULEBROUCK Rudy was de oprichter van Dwars door Brugge
en voorzitter van de Belgian Roadrunners Club, die later
werd overgenomen door Golazo. Ik kende Rudy al van vroeger
tijdens het lopen en hij is een zeer goede vriend geworden.
Dwars door Brugge was zijn leven. Toen Rudy’s gezondheid
achteruit ging, heb ik hem zoveel mogelijk geholpen met de
organisatie en geleidelijk aan ben ik taken gaan overnemen.
Dat was een geruststelling voor hem. De overdracht was een
proces van jaren. Rudy was een perfectionist: tot het laatste
jaar noteerde hij op tal van briefjes nog punten die ik niet
mocht vergeten, terwijl ik het eigenlijk ook al wist. Hij was
enorm bekommerd om het voortbestaan van Dwars door
Brugge.

IN 1980 STIPPELDE RUDY HET ALLEREERSTE PARCOURS UIT VOOR
DWARS DOOR BRUGGE. HOE ZIT DAT NU PRECIES?

P. MEULEBROUCK We proberen de route zo veel mogelijk gelijk te
houden, al is die de laatste jaren regelmatig veranderd door
wegwerkzaamheden. Voor het uitstippelen staan we in nauw
contact met Karl Termote van de Brugse politie, met wie we
een zeer goede band hebben opgebouwd. Met de vrije start in
2021 (tijdens de coronapandemie) veranderde het parcours
wel volledig om de mondmaskerplicht in de binnenstad te
vermijden.
Dit jaar is de start ’s morgens in plaats van ’s middags.
Veranderen is altijd een risico, maar het is Moederdag en
we willen de deelnemers de kans geven om ’s middags
hun familie te bezoeken. Ze kunnen er uiteraard ook een
weekendje Brugge van maken. De keerzijde van deze
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Het is een manier van
leven geworden
medaille is dat er ’s morgens misschien iets minder
supporters langs het parcours zullen zijn. We vangen dit op
met animatie onderweg.

WAT PRIMEERT ER BIJ DE OPMAAK VAN EEN PARCOURS ZOALS DWARS
DOOR BRUGGE EN DE GREAT BRUGES MARATHON?

P. MEULEBROUCK Dat we langs mooie plaatsen zoals de
Steenstraat, de Markt, de Burg, de molens, de Dijver en
de O.L.V.-Kerk passeren, is zeer belangrijk. Toeristische
trekpleisters zijn een must in Dwars door Brugge. Het
uitstippelen van het parcours van de Great Bruges Marathon
was moeilijker, omdat die wedstrijd volledig op Brugs
grondgebied moet plaatsvinden. We krijgen wel veel positieve
reacties over de route. Voor de Urban Trail zoeken we ook
altijd een mooi parcours met prachtige locaties en nog meer
mogelijkheden.

WAT ZIJN DE AMBITIES VOOR DWARS DOOR BRUGGE EN DE GREAT
BRUGES MARATHON?

P. MEULEBROUCK Het hoogtepunt van Dwars door Brugge lag
op 7.000 deelnemers. Momenteel zitten we rond de 5.000.
De marathon werd meteen een voltreffer die Brugge op
de kaart van de mooie stadsmarathons plaatste. Voor
beide wedstrijden hebben we momenteel een ideaal
deelnemersaantal. De organisatie is perfect beheersbaar en
het blijft aangenaam om deel te nemen. Als de marathon nog
zou groeien, zullen we moeten uitkijken we naar een ruimere
startlocatie.

OVER EEN JAAR KOMT JE PENSIOEN ERAAN, HEB JE GROOTSE
PLANNEN?

P. MEULEBROUCK Sowieso blijf ik training geven bij AC Sodibrug.
Ik blijf ook zelf zo lang mogelijk sporten en evenementen
organiseren. Voor mij is het een manier van leven geworden.
Daarnaast heb ik ook nog iets groots in gedachten. Daar kan
ik nog niets over lossen, behalve dat het met lopen te maken
heeft …

www.sport.be/runningtour/dwarsdoorbrugge

Mobiliteit bij
(sportieve)
evenementen

De Elfstedenronde: Zwemzone
een echte Brugse Coupure
koers

Het hele jaar door vinden in en rond
Brugge (sportieve) evenementen
plaats. De organisatie gaat vaak
gepaard met verkeershinder voor
bezoekers en bewoners. Om tijdig op
de hoogte te zijn, volg je de stedelijke
socialemediakanalen of surf je naar
www.brugge.be/verkeershinder.
Deze site verzamelt alle informatie
over wegwerkzaamheden en over
de gevolgen van de organisatie van
(sportieve) evenementen in onze stad.

Op zondag 12 juni gaat op ’t Zand de
Elfstedenronde van start. Het parcours
slingert door West-Vlaanderen,
over verschillende uitdagende
kasseistroken en een stuk van het
WK-parcours. Vooraleer ze finishen,
leggen de renners zes passages op de
Buitenkruisvest af.

www.brugge.be/verkeershinder

www.sport.be/elfstedenronde
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De Stad doet er alles aan om de hinder
tot een minimum te beperken voor wie
langs het parcours woont en werkt.
In mei krijgen alle betrokkenen en
bewoners een brief met concrete
info. Op de stedelijke website en
socialemediakanalen vind je de meest
actuele stand van zaken.

Stad Brugge mag zich pionier
noemen in het voorzien van
openwateraccommodatie. Organisaties
die ijveren voor meer open zwemwater
noemen Brugge dan ook vaak als
voorbeeld van hoe het moet.
Ook dit jaar pakt de Stad uit met een
zwemplatform in de Coupurerei, met
sanitaire voorzieningen en toezicht van
redders.
Het zwemmen in de zwemzone is gratis
en kan elke dag van zaterdag 25 juni tot
en met woensdag 31 augustus, telkens
van 13.00 tot 20.00 uur. Op en rond het
platform houdt een beveiligingsfirma
een oogje in het zeil.

www.brugge.be/zwemmenincoupure

Maak kennis met het nieuwe
Musea Brugge: Connecting the Dots
Musea Brugge, de groep achter dertien van de
bekendste musea en monumenten in onze stad
(en ons land), kreeg de voorbije maanden een
volledige ‘rebranding’. Dit betekent dat alles
vandaag visueel volledig in het nieuw steekt. Voor
die uitdagende onderneming sloeg Musea Brugge
de handen in elkaar met het creatieve agentschap
Mutant. Speerpunt in de nieuwe huisstijl is het
nieuwe MB-logo (zie foto). De M bestaat uit dertien
stippen of ‘dots’: de dertien museumlocaties die
met elkaar zijn verbonden.

VERBINDING

‘Connecting the Dots’ is meteen de nieuwe filosofie
van Musea Brugge: de verschillende locaties en de
ontzettend rijke collectie van 75.000 objecten met
elkaar verbinden, maar ook verbinding maken met
Brugge en ver daarbuiten. De opvallende, robuuste
B zet Brugge in de verf, maar verwijst ook al naar
BRUSK, de nieuwe expohal die in 2025 de deuren
opent en Musea Brugge ‘incontournable’ moet
maken in de internationale museumwereld.

in middeleeuwse manuscripten en talloze
renaissanceschilderijen. Tegelijk is het ook een
tijdloze kleur die passie en warmte uitstraalt.
Wie binnenkort een bezoek brengt aan het
Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal, het
Belfort of een van de andere locaties zal de nieuwe
rode vlaggen alvast verwelkomend zien waaien.

UITROL

De promocampagnes voor de nieuwe
tentoonstellingen laten je verder kennismaken met
het vernieuwde Musea Brugge, te beginnen met de
expo van Otobong Nkanga (van zaterdag 25 juni tot
en met zondag 25 september) en ‘Oog in Oog met
de Dood’ in het Sint-Janshospitaal (van vrijdag 28
oktober tot en met zondag 5 februari 2023).
Uiteraard werd deze rebranding ook digitaal
stevig uitgerold. De sociale media en de website
steken volledig in het nieuw en het vernieuwde
Musea Brugge wordt er geïntroduceerd met een
indrukwekkende promofilm.

VERMILJOEN ROOD

Als verbindende kleur werd gekozen voor
het vermiljoen rood dat al gebruikt werd
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www.museabrugge.be

Brugotta festival: Brugs talent aan zet
Tijdens het derde Brugotta Festival is lokaal talent opnieuw aan zet. Op tal van podia komen tijdens deze tiendaagse
verschillende kunstdisciplines aan bod. Bovendien kun je tijdens enkele bijzondere theateravonden op het podium
plaatsnemen en van dichtbij genieten.
Tot en met zondag 29 mei, telkens van donderdag tot en met
zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur

TENTOONSTELLING: AIR BIEKORF 6.0

Exporuimte Poortersloge, Kraanrei 19, 8000 Brugge
Gratis
Huiskunstenaar Sylvie Crutelle is de zesde kunstenaar die
een kunstwerk creëerde in Exporuimte Biekorf. Het werk
‘Misfigure’ diende als uitgangspunt voor het participatieve
kunstproject AiR Biekorf en inspireerde tientallen
kunstenaars. Zij boden een antwoord in de vorm van nieuwe
kunstwerken. Crutelle en Cultuurcentrum Brugge maakten
een selectie die je kunt bekijken in een groepstentoonstelling
in Exporuimte Poortersloge.
Vrijdag 29 april om 20.00 uur

LOVE IS OLD - LIEFDE IS ALTIJD
ANNA VERCAMMEN SAMEN MET SYLVIE CRUTELLE
EN SAM LOUWYCK
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

Na het succes van ‘The Future is Ours’ brengt huiskunstenaar
Anna Vercammen opnieuw theater met Brugse jongeren.
Dit jaar werken zij samen met vier bewoners van
WZC Westervier. De groep werkte een heel seizoen lang
rond verbinding en de liefde, op alle leeftijden en over alle
kunstdisciplines heen.

Het volledige programma vind je op brugottafestival.be.
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Zaterdag 30 april om 20.00 uur

LOKALE HELDEN: COWBOYS & ALIENS
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
Tickets via brugottafestival.be (2,5 of 5 euro)

Cowboys & Aliens voelt zich al 25 jaar als een vis in het
water in de schemerzone tussen heavy metal en stonerrock.
De groep definieerde de soundtrack van een generatie
gitaarliefhebbers die niet op een decibel meer of minder
kijken.
Cowboys & Aliens blijft een meedogenloze livemachine die
straks hun achtste release `BURN!’ op de fans loslaat.

Zondag 1 mei van 13.00 tot 18.00 uur

BRUGOTTA @ RED ROCK RALLY

Koningin Astridpark, Stalijzerstraat 11, 8000 Brugge
Red Rock Rally begon als een wedstrijd tussen Brugse bands,
maar groeide uit tot een van de belangrijkste rockconcoursen
van de regio. Tijdens dit gezellige gratis festival nemen vier
bands het tegen elkaar op. Net zoals tijdens de 25ste editie
in 2018, zullen de organisatie en Brugotta weer een Brugse
groep selecteren die mag deelnemen aan de finale.

Drie keer theater
Net voor de zomer nodigt Cultuurcentrum Brugge je uit op drie inspirerende theateravonden.
Donderdag 12 mei om 20.00 uur

WITCH HUNT - NOORD NEDERLANDS
TONEEL + CLUB GUY & RONI
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

De jonge archeologe Esther keert terug naar haar
afgelegen geboortedorp in de polder. Veel lijkt
daar niet veranderd: de ruggen van de mannen
in het dorpscafé zwijgen nog altijd en de pubers
vervelen zich te pletter. Aan de rand van het
dorp komt Esther in aanraking met de duistere
geschiedenis van een heksenjacht. Heden en
verleden beginnen door elkaar te lopen als dat
donkere verleden tot leven komt.

Dinsdag 31 mei om 20.00 uur

MISDAAD EN STRAF - LAZARUS
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Ten prooi gevallen aan koorts, honger, geldgebrek
en een algemeen gevoel van malaise, slaat
ex-student Rodion Raskolnikov de oude
woekeraarster Aljona Ivanovna het hoofd in
met een bijl. Haar inwonende stiefzus Lizaveta
Ivanovna, de toevallige getuige van de moord, is
hetzelfde lot beschoren.
Raskolnikov rooft wat juwelen en begraaft die
ergens op een binnenplaats. En dan die bijl …
De aanslag getuigt niet van een deskundige
voorbereiding, maar toch blijken de bewijzen tegen
hem ook niet bijster doorslaggevend. Er is alleen
het sterke vermoeden van een rechercheur.
Donderdag 2 juni om 20.00 uur

PLATINA - TONEELHUIS & ZUIDPOOL
Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

In PLATINA zoekt Abke Haring het gezelschap op
van een reëel aanwezige tegenpartij, gespeeld
door Koen van Kaam, met wie ze in gesprek gaat.
Of althans, met wie ze in gesprek wil gaan. Voor
zover een gesprek ooit mogelijk is. Of toegelaten
wordt. Of ontweken wordt.

Tickets via ccbrugge.be of bij In&Uit Brugge,
‘t Zand 34, 8000 Brugge
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Het accordeon
neemt de stad over
Van zaterdag 7 tot en met zondag
29 mei heerst het accordeon weer
over onze stad. Voor de tiende editie
van Airbag hijst Cultuurcentrum
Brugge accordeonvirtuoos Philippe
Thuriot aan boord als gastcurator.
Het resultaat is een pittige en
fascinerende staalkaart van wat het
accordeon vandaag te bieden heeft,
in uiteenlopende genres en stijlen.
Voorts focust het festival op het
Nederlandstalige (folk)repertoire,
zowel in de openlucht, in de
Koninklijke Stadsschouwburg, in
de spiegeltent Magic Mirrors als op
andere Brugse locaties.
Cultuurcentrum Brugge tuurt ook
over de taalgrens om een bescheiden
stand van zaken op te maken van
het accordeontalent in Wallonië.
Wat volgt, is een greep uit het brede
aanbod.

Het volledige programma
ontdek je op
www.airbagfestival.be.
Airbag is een samenwerking
met Vlaanderen, Snuffel, KAAP,
VLAMO, Magic Mirrors, OCMW
Brugge, Mintus, Asspropro en
Fédération Bruxelles-Wallonie.
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Zaterdag 14 mei om 20.00 uur
(openingsavond)

LUCA BASSANESE Y LA PICCOLA
ORCHESTRA POPOLARE +
KUMBIA BORUKA
Burg, 8000 Brugge

Vanuit een grote bewondering voor de
protestzangers uit de jaren zestig en
zeventig presenteert Luca Bassanese
zijn poëzie en liefdesverhalen in een
kruidige infusie met wortels in de
Italiaanse folk, transalpine tarantellas
en pompende balkanblaaskracht.
Cumbia, een Colombiaanse muzieken dansstijl ontstaan uit Spaanse
en Afrikaanse tradities, verspreidde
zich de afgelopen decennia snel
over de continenten. Met Kumbia
Boruka benadert drummer Hernan
Cortès Nava cumbia als een
vulkanische uitbarsting van collectieve
levensvreugde en energie.

Donderdag 19 mei om 20.00 uur

RUMBARISTAS +
ORKESTA MENDOZA

MaZ, Magdalenastraat 27,
8200 Sint-Andries
Rumbaristas ontwikkelde een kleurrijk
palet met invloeden uit zowel de Zuidals Centraal-Europese muziek, met een
patent op een aanstekelijke mix van
rumba, tarantella en balkanmuziek.
Orkesta Mendoza, het uitzinnige orkest
rond Sergio Mendoza (Calexico),
zet het latinofeestje voort met de
concertreeks ‘Curandero’. De bigband
uit de Amerikaanse grensstad
Tucson hanteert daarvoor broeierige
stijlen zoals Mexicaanse mambo,
psychedelische cumbia, merengue,
rumba en rock.

Woensdag 18 mei om 20.00 uur

HARK - GWEN CRESENS EN
PHILIPPE THURIOT
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

25 jaar geleden haalden Alain Platel,
Dirk van der Harst en een tienkoppig
accordeonorkest het oeuvre van
Henry Purcel door de mangel met
de legendarische dansvoorstelling
‘La Tristeza Complice’. De muzikale
spin-off ‘Hark’ wordt gebracht door
een Brugse ploeg van jonge virtuozen.
Zij worden geflankeerd door twee
originals: Gwen Cresens en
Philippe Thuriot.
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Zaterdag 21 mei om 20.00 uur

SMARTSCHADE - JAN DE SMET,
MAURO PAWLOWSKI, LIEN VAN
DE KELDER EN ANDEREN
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Na de vorige concertreeks ‘Gedeelde
Smart’, nemen Lien Van de Kelder,
Jan De Smet, Wouter Berlaen, Ad
Cominotto en Stoy Stoffelen een nog
diepere duik in de schaamteloze
onderbuik van het Nederlandstalige
lied. Nieuwkomer en connaisseur van
velerlei muziekjes Mauro Pawlowski
vult het gezelschap aan.

Zondag 22 mei om 20.00 uur

CURATOR NIGHT PHILIPPE THURIOT

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge
‘All The Way Bach’ is het magnum
opus van Philippe Thuriot. Het is een
apotheose van een muzikaal parcours
van vier decennia waarin alle wegen
van deze accordeonist samenkomen,
geïnspireerd door Bachs orgelwerken,
preludes en fuga’s voor klavecimbel.
Het resultaat is een eerbetoon aan ’s
werelds grootste muzikaal genie.

MAGIC MIRRORS
De spiegeltent Magic Mirrors is al ettelijke jaren
een vaste en gezellige trekpleister tijdens de tweede
Airbagweek.
Dinsdag 24 mei om 20.00 uur

PATRICK RIGUELLE – LA VIE EST RIGUELLE –
EN ROUTE!
VOORPROGRAMMA: LES SIXTIES YÉYÉ

Patrick Riguelle en Jan Hautekiet maken een nostalgische
trip langs het mooiste van wat onze zuiderburen muzikaal te
bieden hebben.
Eerst neemt Les Sixties YéYé je mee op een muzikale ronde
van Frankrijk, naar de Franse hitparade van de 1960’s met
soms hilarische, maar altijd spraakmakende anekdotes.
Woensdag 25 mei om 20.00 uur

QUINTETO ASTOR
TANGO NUEVO NIGHT +
TANGOBAL MET EXPODOS DEEJAYS

Quinteto Astor trekt alle registers open in een eerbetoon aan
Astor Piazzolla, de veelzijdige vader van de tango nuevo. Na
het concert volgt een passionele dansavond die ballroom en
nuevo combineert.
Donderdag 26 mei om 20.00 uur

MARIA MAZOTTA

Mazzotta geeft de muzikale tradities van Zuid-Italië een
actuele klank. In haar album ‘Amoreamaro’ schetst ze alles
van de grootste liefde naar de ultieme wanhoop, van teder en
broos naar ongezond en bezitterig.
Vrijdag 27 mei om 20.00 uur

BANI HILL BAND + TURFU

Zeven jonge en krachtige Kaukasische mannenstemmen
laten je proeven van de polyfone zangstijl uit Oost- en WestSakartvelo, een nauwelijks gekend stuk Georgisch erfgoed.
Turfu combineert drums, accordeon en elektronica en is
een reusachtige hype in Frankrijk. Dit technofolkduo staat
garant voor een pompend feestje dat de kant kiest van de
hypnotische trance.
Zaterdag 28 mei om 20.00 uur

MEC YEK + LA FANFARRIA DEL CAPITAN

De zwoele gipsyband Mec Yek brengt je in zuiderse
sferen. Hun nieuwste album ‘Super Diver City’ steekt vol
verrassingen en eigengereide arrangementen van traditionele
Romaliederen en zelfs een Amy Winehouse-nummer.
De muzikale piraten van La Fanfarria, bekend van de
soundtrack van ‘La Casa de Papel’, vertrokken vanuit hun
Argentijnse havens met een flink geschut aan LatijnsAmerikaanse ritmes, aangevuld met Russische, Chinese en
Europese stijlen.
Zaterdag 28 en zondag 29 mei van 14.00 tot 17.00 uur

MAGIC PLACE

Op het voorplein van de spiegeltent geniet je met het hele
gezin van accordeon en muziektheater.
Magic Mirrors, Kruisvest, 8000 Brugge
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Cultuurcentrum Brugge viert Bob Dylan
Nobelprijswinnaar Robert Zimmerman legde een zeer hobbelig parcours af. Eerst tegen wil en dank als spreekbuis van een
zeer geëngageerde generatie, daarna als ongrijpbare rockgod tot gospelende bekeerling in de jaren zeventig en vervolgens
als verdrukte ‘song and dance man’ tijdens de MTV-boom van de jaren tachtig, tot hij in de jaren negentig de terechte
erkenning krijgt als een van de grootste songschrijvers en kunstenaars van onze tijd.
Naar aanleiding van zijn 81ste verjaardag bundelt Cultuurcentrum Brugge enkele activiteiten rond muziekgod Bob Dylan.
Vrijdag 3 juni om 20.00 uur

DYLAN(T)ACHTIG: A TRIBUTE THE TAMBOURINE MEN
Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Bob Dylan neuzelde niet alleen
een monumentaal repertoire bij
elkaar, maar hij drukte vooral een
onuitwisbare stempel op het leven
van generaties fans. The Tambourine
Men, een select clubje Dylanfanaten,
brengt de grand cru van de Brugse
Dylanvertolkers samen.

Zaterdag 4 juni om 20.00 uur

Zondag 5 juni om 20.00 uur

Foyer Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

Koninklijke Stadsschouwburg,
Vlamingstraat 29, 8000 Brugge

DYLAN DICHTER? - LARA
TAVEIRNE, MARC DIDDEN,
SASKIA DE COSTER EN ANDEREN

In oktober 2016 kreeg Bob Dylan de
Nobelprijs voor literatuur. Er volgden
reacties van appreciatie, maar ook van
onbegrip.
Auteur Lara Taveirne, godfather van
de nationale rockjournalistiek Marc
Didden, vertalers Erik Bindervoet en
Robbert-Jan Henkes, auteur en fan
Saskia De Coster en Harvardprofessor
en auteur van ‘Why Dylan matters’
Richard Thomas buigen zich over
Dylans literaire verdiensten.

Tickets via ccbrugge.be of bij In&Uit Brugge, ‘t Zand 34, 8000 Brugge
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DYLAN: EEN EERBETOON GUY SWINNEN, PATRICK
RIGUELLE EN ANDEREN

Een getalenteerd collectief van kenners
en fans van Bob Dylan brengt een
selectie van meesterwerken zoals
‘Blowin’ in the Wind’, ‘Mr. Tambourine
Man’, ‘Like a Rolling Stone’ en ‘Make
You Feel My Love’.
Na de voorstelling vindt in de foyer een
gratis Nostalgiabal plaats.

Cultuurcentrum Brugge
zoekt ongezouten
meningen
Samen met Cultuurconnect organiseert Cultuurcentrum
Brugge een grootschalig publieksonderzoek dat peilt naar
de noden, wensen en ervaringen van de bezoekers. Ook
geïnteresseerden die nog geen stap in de locaties van het
Brugse cultuurhuis hebben gezet, worden uitgenodigd om de
korte vragenlijst in te vullen.
Cultuurcentrum Brugge gaat met alle ingezonden enquêtes
aan het werk om een bezoek aan de locaties en activiteiten
aan het cultuurhuis nog onweerstaanbaarder te maken. Per
ingevulde enquête wordt een vierkante meter regenwoud
gered. Dit gebeurt in samenwerking met de organisatie World
Land Trust. Bovendien maak je kans op een Bongobon van
250 euro.
Nog tot dinsdag 31 mei kun je de vragenlijst invullen op
www.cult22.eu/be/8026.
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GOLD 2022
Muziek uit Brugges Gouden Eeuw van woensdag 25 mei tot en
met zondag 29 mei, live op de locaties van weleer.

Polyfoniefestival GOLD verbindt het mooiste
uit de Brugse Gouden Eeuw: de fascinerende
stadsgeschiedenis, de kunstschatten, de
handelsrelaties tussen Brugge en Italië en bovenal
de schitterende muziek die van Scandinavië tot
Italië, Engeland en Polen de toon zette.

Het is de tweede editie van dit festival voor polyfonie
(of meerstemmigheid) met vier concerten met
muziek uit de 14de, 15de en 16de eeuw, een (gratis)
concertmis, een ‘lecture performance’, zes
wandelingen, een zangworkshop en een cursus
kunstgeschiedenis.
—
De muziek put uit het ‘Lucca Choirbook’. Ondanks
de Italiaanse naam is dit een op en top Brugse
productie met een spannende geschiedenis, pas
herontdekt in de jaren 80.
—
Het absolute topstuk uit dit boek en van het hele
festival is ‘Missa L’homme armé’ van Guillaume
Dufay, die zijn werk baseerde op een toen
populair volksdeuntje.
—
Centrale figuur is rijke handelaar Giovanni di
Nicolao Arnolfini, een van de buitenlanders die
van Brugge het Manhattan van de 15de eeuw
maakten en bekend van het beroemde schilderij
van Jan van Eyck.
—
Er zal muziek weerklinken in de Sint-Jakobskerk, de
Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Engels Klooster en
het Concertgebouw.

concertgebouw.be/gold
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Verder
studeren?

Een tienduizendtal studenten
volgt in Brugge een opleiding
in een van de zes instellingen
voor hoger onderwijs.
Het Europacollege, Howest,
KU Leuven, Vesalius
Verpleegkunde, VIVES en
ZoWe verpleegkunde bieden
samen meer dan honderd
opleidingen aan, verspreid over
verschillende campussen.
Onze stad trekt elk jaar meer
studenten aan. Naast het
studieaanbod is de grote
hoeveelheid voorzieningen een
van de redenen waarom zij voor
Brugge kiezen. Dit gaat van de
talrijke kwalitatief hoogstaande
studentenkamers tot de
typische knalgele fietsen.
Studeren in Brugge is een
unieke ervaring dankzij
de prachtige historische
omgeving. De verschillende
gezellige cafeetjes zijn dan
weer ideale plekken om
tussen het studeren door te
ontspannen. Ook tijdens de
blok is Brugge een ideale
studentenstad, want er zijn
meer dan genoeg plaatsen
waar je samen kunt studeren.
Op de volgende bladzijden
lees je meer over iedere
school en over het
samenwerkingsverband
Brugge Studentenstad.
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Europacollege
Bestudeer en beleef Europa

Studeren aan het Europacollege
is een verrijkende internationale
ervaring op menselijk, academisch en
professioneel vlak.
Héloise Dubois, Europese economie

Op het Europacollege volgen dit
academiejaar 341 studenten uit 46
verschillende landen een opleiding. Er
zijn vier grote studierichtingen:
• European Legal Studies/LAW
(Europees recht);
• Political and Governance Studies/
POL (Europese politiek);
• EU International Relations and
Diplomacy Studies/IRD (Europese
diplomatie);
• European Economic Studies/ECO
(Europese economie).
Daarnaast biedt het Europacollege ook
twee programma’s aan:
• European General Studies (EG)
met aanvullende vakken voor
studenten uit de richtingen LAW,
ECO en POL.
• Master of Arts in Transatlantic
Affairs (MATA): een tweejarig
studietraject in samenwerking
met de Fletcher School in Medford
(regio Boston, VS). De focus ligt
op transatlantische betrekkingen,
voornamelijk met de Verenigde
Staten en Canada.
De campus telt twee grote sites:
een aan de Dijver en een aan de
Verversdijk. Deze laatste werd
geopend in 2007 en is hypermodern.
Beide locaties liggen in het hart van
Brugge, waardoor ze gemakkelijk
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bereikbaar zijn. Het Europacollege
telt zeven studentenresidenties:
Biskajer, Garenmarkt, Gouden Hand,
Oliebaan, Oude Zak, Sint-Joris en
Karel Verleye. Het studentenrestaurant
Garenmarkt bevindt zich op de site van
de gelijknamige studentenresidentie.
In de residenties zijn er
gemeenschappelijke ruimtes en tal van
ontspanningsfaciliteiten.
Het Europacollege is een unieke
onderwijsinstelling, want nergens
anders ter wereld studeren
internationale studenten zo hecht
samen als hier. Het intieme,
middeleeuwse UNESCO-karakter van
Brugge zorgt voor een familiegevoel
op de campus en in de residenties. De
studenten leven tien maanden 24 uur
op 24 en 7 dagen op 7 samen, waardoor
er vriendschappen en relaties voor het
leven ontstaan. In het Europacollege
worden studenten intens, gedetailleerd
en gespecialiseerd voorbereid op een
carrière binnen en buiten de Europese
en internationale instellingen.
Het Europacollege werkt met een
‘flying faculty’. Dat betekent dat het
gerenommeerde professoren en
experten naar onze stad kan halen om
te doceren. Jaarlijks komen nationale
en internationale politici, diplomaten en
vertegenwoordigers uit de zakenwereld

naar de sites van het Europacollege
voor lezingen, seminaries en
conferenties.
Het Europacollege staat voor
solidariteit, samenhorigheid
en verdraagzaamheid. Door
de aanwezigheid van 45 à 50
nationaliteiten op de campus worden
studenten ondergedompeld in een
multiculturele en internationale sfeer
die de ideale voorbereiding is op het
leven en de realiteit die wacht na een
jaar vol onvergetelijke ervaringen. Wie
afstudeert aan het Europacollege kan
aan de slag in Brussel of in andere
Europese en mondiale grootsteden
om er een succesvolle carrière uit te
bouwen.
Europacollege Campus Brugge,
Dijver 11 en Verversdijk 16,
8000 Brugge
www.coleurope.eu
info@coleurope.eu
050 47 71 11
College of Europe
collegeofeuropeofficial
collegeofeurope
College of Europe Bruges campus
Europacollege
College of Europe’s albums

Howest
De hogeschool met een passie voor de toekomst

Howest is creatief en innovatief. Dat
vertaalt zich in een toekomstgericht
opleidingsaanbod dat je alle kansen
geeft op de arbeidsmarkt.
Ali Mola, keuzetraject Cyber Security Professional (Toegepaste Informatica)

5.100 studenten lopen dit academiejaar school aan Howest in Brugge. De opleidingen focussen op de praktijk en
weerspiegelen een voorliefde voor innovatie, creativiteit en ondernemen. Howest vult persoonlijke begeleiding en een sterke
link met het werkveld aan met internationale stagemogelijkheden en vlot bereikbare, goed uitgeruste campussen.

14 BACHELOROPLEIDINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsmanagement
Organisatie en Management
Banaba Bio-Informatica
Biomedische Laboratoriumtechnologie
Toegepaste Architectuur
Toegepaste Informatica
Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs
Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Educatieve Bachelor Secundair
Onderwijs
Sociaal Werk
Sport en Bewegen
Toegepaste
Gezondheidswetenschappen
Toegepaste Psychologie
Verpleegkunde

11 GRADUAATSOPLEIDINGEN

• Accounting Administration –
Boekhouden
• Transport en Logistiek
• Marketing- en Communicatiesupport
• Digitale Vormgeving
• Programmeren
• Systeem- en Netwerkbeheer
• Bouwkundig Tekenen
• Internet of Things
• Maatschappelijk Werk
• Orthopedagogische Begeleiding
• Educatief Graduaat Secundair
Onderwijs

HOWEST ACADEMY

Een breed aanbod aan
vervolgopleidingen voor wie al een
diploma heeft of aan het werk is en
zich wil specialiseren, omscholen of
bijscholen.
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In Brugge is Howest met campussen
aan het station en in de Sint-Jorisstraat
en met de Sportinnovatiecampus
in Assebroek al jaren sterk
vertegenwoordigd. Bovendien wordt
tegen 2024 een nieuwe campus voor
zesduizend studenten gebouwd aan het
station.
De campussen zijn vlot bereikbaar,
modern en perfect uitgerust.
Studenten krijgen er les in de beste
omstandigheden en hebben alle
middelen ter beschikking voor labo’s,
ateliers en workshops. De studenten
verpleegkunde kunnen bijvoorbeeld in
het Howest Hospital aan de slag met
echt materiaal en soms echte patiënten.
De Sportinnovatiecampus biedt tal van
mogelijkheden om voor, tussen en na de
lessen naar hartenlust te sporten.
Howest is een hogeschool met een
passie voor de toekomst. De persoonlijke
en praktijkgerichte onderwijsaanpak
zet de studenten op weg naar een
diploma dat hen alle kansen biedt op de
arbeidsmarkt.
Beheersbare klasgroepen en
aanspreekbare lectoren garanderen een
uitstekende coaching en een begeleiding
op maat.

In alle opleidingen staan de studenten
centraal. Tijdens de lessen, practica en
stage komen ze uitvoerig in contact met
de praktijk en het werkveld. Zo worden
ze ‘futureproof professionals’, helemaal
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.
‘Anticipating the future’ loopt als een
rode draad door het schoolbeleid, net als
de waarden ‘serve, empower, care’, die
deel uitmaken van het Howest-DNA.

Campus BST1,
Rijselstraat 1, 8200 Sint-Michiels
Campus BST5,
Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels
Campus Brugge Centrum,
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge
Sportinnovatiecampus,
Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek
www.howest.be
brugge@howest.be
Campus Brugge Station – BST1, 050 68 26 66
Campus Brugge Station – BST5, 050 38 12 77
Campus Brugge Centrum, 050 33 32 68
Sportinnovatiecampus, 050 68 27 75
Howest
howestbe
Howest
Howest,
de Hogeschool West-Vlaanderen
Hogeschool West-Vlaanderen –
Vlaamse Autonome Hogeschool
howestbe

KU Leuven Campus Brugge
Duurzaamheid, technologie en gezondheid

Dankzij KU Leuven
Campus Brugge kon ik
mijn talenten verder
ontwikkelen en verwierf
ik heel wat nieuwe
competenties.
Jasper Vitse, industrieel ingenieur bouwkunde

De campus in Brugge telt jaarlijks
ongeveer 600 studenten en huisvest
twee faculteiten van KU Leuven:
• Faculteit Bewegings- en
Revalidatiewetenschappen:
revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie (eerste twee jaar)
• Faculteit Industriële
Ingenieurswetenschappen: volledige
opleiding tot industrieel ingenieur
binnen de afstudeerrichtingen
bouwkunde, elektromechanica en
elektronica-ICT
Daarnaast biedt de campus veel
mogelijkheden tot levenslang leren
met een uitgebreid aanbod aan
permanente vorming en een educatieve
masteropleiding.
KU Leuven Campus Brugge is een
warme, hechte, moderne campus die
vlot bereikbaar is door de ligging aan
het station. Studenten maken er snel
deel uit van een hechte studentengroep
en komen in een boeiende biotoop
terecht met veel directe contacten
zowel binnen als buiten de campus.
Studenten krijgen hier de kans om
zich vanaf dag een te engageren. Het is
een plek waar industrieel ingenieurs
en revalidatiewetenschappers samen
mooie verhalen schrijven.
Er heerst een persoonlijke sfeer,
waardoor professoren, docenten en
andere medewerkers gemakkelijk
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aanspreekbaar zijn. Dankzij stages en
contacten met bedrijven,
(zorg)instellingen en alumni, leren de
studenten de regio en de stad op een
andere manier kennen.
De campus heeft een leercentrum
en een groepswerklokaal waar in
alle rust aan projecten of opdrachten
kan worden gewerkt. Er is ook een
cafetaria met zonnig dakterras
om te ontspannen. Verschillende
studentenverenigingen organiseren op
Campus Brugge diverse activiteiten.
Om ondernemende studenten te
ondersteunen is er ENTR8000. Met
dit initiatief wil KU Leuven Campus
Brugge ondernemerschap stimuleren
bij studenten, onderzoekers, docenten
en professoren.
Studieloopbaanbegeleiders, de
zorgcoördinator en de studieadviseur
staan steeds klaar in het geval van
vragen of bezorgdheden.
Elk jaar organiseren enkele
enthousiaste docenten de
‘ontmoetingsdagen’. Tijdens deze
vierdaagse bij de start van
het nieuwe academiejaar kunnen
toekomstige studenten de campus
ontdekken en met elkaar kennismaken.
Onder de noemer ‘samen zijn’
organiseert Campus Brugge ook
initiatieven voor personeel en
studenten.

Naast onderwijs biedt de campus
ook heel wat moois op het vlak
van onderzoek. Onderzoeksteams
maken mee het verschil in
de domeinen bouwkunde,
mechatronica, nieuwe materialen
en revalidatiewetenschappen.
De studenten worden hier actief
bij betrokken. Zo werken ze als
student industrieel ingenieur of
revalidatiewetenschappen via projecten
en lesopdrachten actief mee aan een
gezondere en duurzame wereld. Ze
onderzoeken bijvoorbeeld de recyclage
van bouwmaterialen, het slim en
duurzaam opereren van machines en
de bescherming van de kust tegen
superstormen. Daarnaast helpen ze
mensen om te herstellen en beter te
bewegen na een ziekte of een ongeval.
KU Leuven Campus Brugge,
Spoorwegstraat 12, 8200 Brugge
www.kuleuven.be/campus-brugge
campusbrugge@kuleuven.be
050 66 48 00
KU Leuven Campus Brugge
kuleuven_campus_brugge
@KULeuvenBrugge
KU Leuven Campus Brugge
KU Leuven Faculteit Industriële
Ingenieurswetenschappen &
Bewegings- en
Revalidatiewetenschappen

Vesalius Verpleegkunde
Voel jij je geroepen? Vertrouw dan op Vesalius ...
EIGENSCHAPPEN VAN DE
RICHTING

• De opleiding is heel praktijkgericht.
• Ze bestaat uit vijf modules, waarvan
de eerste vier 18 weken duren. De
laatste module duurt 36 weken.
• Lessen en stage worden afgewisseld.
• Studenten ontvangen een
deelcertificaat na iedere behaalde
module.
• Er is permanente evaluatie. Er zijn
dus geen examens op het einde van
een module.
• Na het behalen van de vijfde
module krijgen studenten de titel
‘gegradueerde in de verpleegkunde’.
• Instappen in de opleiding kan op 1
september en op 1 februari.
• Studenten kunnen deze opleiding
ook volgen via de VDAB, project 600,
Project Integra en #Kiesvoordezorg.
De school, waar ongeveer 100
studenten deze opleiding volgen,
bevindt zich in het L-gebouw van
campus Howest BST1. Er zijn ook
enkele klaslokalen in WZC Minnewater,
achter het Minnewaterpark. Beide
campussen zijn heel gemakkelijk te
bereiken met het openbaar vervoer,
te voet of met de fiets. Er zijn ook
overdekte fietsenstallingen.
Op de campus is een restaurant waar
broodjes, warme maaltijden, pasta en
soep te verkrijgen zijn.
Elke student kan gratis
gebruikmaken van taalondersteuning,
studiebegeleiding en psychosociale
begeleiding.
In de cursistenraad kunnen
leerkrachten en studenten met elkaar
overleggen en voorstellen doen voor
het schoolbeleid.
Campus Brugge van Vesalius
Verpleegkunde is een kleine vestiging
waar de focus ligt op persoonlijke
begeleiding. Daarvoor werkt de
school nauw samen met Mintus, in het
bijzonder WZC Minnewater. Door er
praktijklessen te organiseren, wordt
de theorie omgezet in de praktijk en
is de overstap naar een eerste stage
eenvoudiger.
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De theorie wordt aangeboden in
kleinere studieroutes en hoofdstukken.
Na elk hoofdstuk volgt een evaluatie.
Als een student hiervoor niet slaagt,
is een herkansing mogelijk. Studenten
die een langere tijd afwezig zijn kunnen
een individueel traject volgen om de
gemiste evaluaties in te halen.
De stage is een heel belangrijk
onderdeel van de opleiding. De praktijk
wordt permanent geëvalueerd. Zo
weten de studenten hoever ze staan
en krijgen ze beter zicht op hun
kwaliteiten en werkpunten.
Per module zijn er twee stages: als
verpleegkundige in een WZC, een
ziekenhuis of een psychiatrisch
centrum, of als thuisverpleegkundige.
Een ervaren leerkracht geeft bij elke
stageperiode persoonlijke begeleiding.
Een student kan, in overleg met de
stagecoördinator, ook stage lopen
dichter bij huis.
Om aan Vesalius te studeren, moeten
studenten geen inschrijvingsgeld
betalen. Er wordt enkel een vaste kost
aangerekend voor administratie en
cursussen.
De draagkracht van de student is heel
belangrijk voor de school. Vesalius
wil die verhogen door kleine acties
te organiseren, maar ook door de
studenten de kans te geven om deel te
nemen aan de activiteiten van Brugge
Studentenstad.

Vesalius Verpleegkunde - Brugge,
Spoorwegstraat 4, 8200 Brugge
www.vesaliusverpleegkunde.be
brugge@vesaliusverpleegkunde.be
050 70 37 71
0491 72 74 63
HBO5 Verpleegkunde Vesalius
Brugge
vesalius.verpleegkunde.brugge

Vesalius Brugge is
een kleine school
met een heel groot
hart. Als student voel
je je hier dankzij de
persoonlijke aanpak
geen nummer.
Stefanie Lamsens, module 3/oriëntatie

VIVES
De hogeschool voor studenten met ambitie

Studenten die binnenkort het secundair onderwijs
verlaten, moeten zeker geen schrik hebben van wat
op hen afkomt.
Thomas Claeys, bachelor logopedie

Op de campus Xaverianenstraat
biedt VIVES opleidingen aan in vier
studiegebieden:
• gezondheidszorg
• handelswetenschappen en
bedrijfskunde
• technology
• onderwijs
De campus Station biedt uitsluitend
richtingen aan uit het
studiegebied technology.
VIVES biedt opleidingen aan op
verschillende niveaus:
• professionele bachelor
• graduaat
• brugopleiding naar bachelor
verpleegkunde
• opleiding na een bacheloropleiding
• opleiding na een masteropleiding
• posthogeschoolvorming
De hogeschool biedt de meeste
opleidingen ook aan via
afstandsonderwijs.
Met 790 fietsenstallingen, een eigen
bushalte met verbinding naar het
station en 800 parkeerplaatsen gaat er
maximale aandacht naar de mobiliteit op
de campus in de Xaverianenstraat.
De buitenruimte is een grote
ontmoetingsplaats met veel zitblokken
en een ligweide, waar de 8.300 studenten
kunnen ontspannen. De centrale
bibliotheek bevat een zeer uitgebreide
boekencollectie en een ‘SpellenLab’ met
21.000 bordspellen. Daarnaast zijn er
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drie auditoria met in totaal 650 plaatsen.
Er is een ruime cafetaria met warme en
koude maaltijden, een koffiecorner en
een afhaalpunt voor broodjes, salades
en snacks.

leeromgeving is zeer belangrijk. Op
en rond de campus wordt verder werk
gemaakt van een nieuw fietspad, een
ruime fietsenstalling, groene rustpunten
en een centrale binnentuin.

De Brugse technologiecampus van VIVES
bevindt zich op een boogscheut van het
station. De opleidingen beschikken over
de modernste voorzieningen van het
Vlaamse hogeschoollandschap.

Een grote troef van VIVES is de
ongedwongen, persoonlijke sfeer.
De docenten zijn gemakkelijk
aanspreekbaar en studenten ontmoeten
er mensen uit andere studierichtingen.
Zo leren ze het leven vanuit vele
invalshoeken bekijken. De groepen zijn
klein en de docenten werken en leven
tussen de studenten. De docenten
staan ook in voor advies en begeleiding,
remediëring en heroriëntering.

Brugge krijgt vanaf september 2022
zijn eerste leefcampus op de campus
Xaverianenstraat. Studenten zullen er
niet alleen les kunnen volgen maar ook
op kot kunnen. In ‘The Crown’, zoals
het gebouw werd gedoopt, komen 137
studentenkamers en 19 leslokalen.
Het nieuwbouwproject moet het
campusgevoel nog versterken met een
nieuwe sporthal, tennis-, padel- en
krachtbalterreinen en een studentencafé
op wandelafstand.
De volledig bemeubelde kamers liggen
aan de rustige achterzijde van het
gebouw (Xaverianenstraat) en kijken
uit over de campus. Op elke verdieping
bevinden zich een gezellige leefhoek en
een ruime, gemeenschappelijke keuken
waar de jongeren kunnen koken. Op de
verdieping -1 vind je een ontspanningsruimte en een wasmachine. Een
residentieverantwoordelijke leidt alles
in goede banen.
Jongeren kiezen bewust voor Brugge
omwille van de hoge kwaliteit van het
onderwijs, maar ook de fijne

Hogeschool VIVES Brugge
Xaverianenstraat, Xaverianenstraat 10,
8200 Sint-Michiels
Hogeschool VIVES Brugge Campus
Station, Spoorwegstraat 12,
8200 Sint-Michiels
www.vives.be
campus.brugge@vives.be
Campus Xaverianenstraat, 050 30 51 00
Campus station, 050 40 59 00
Hogeschool VIVES
viveshogeschool
Hogeschool VIVES
Hogeschool VIVES
Hogeschool VIVES
viveshogeschool

ZoWe verpleegkunde
#zozijnwe

Goede begeleiding, permanente
evaluatie, een praktijkgerichte opleiding
en duidelijke cursussen waren voor mij
de sleutel tot slagen.
Yasmine Van Biervliet, dagopleiding

Elke student kiest het leertraject dat het
beste bij zijn persoonlijke situatie past.
De leerweg mag dan anders zijn, het
einddoel is hetzelfde: verpleegkundige
worden. Dit jaar lopen hier 350
studenten school.

De campus van ZoWe verpleegkunde
ligt op wandelafstand van het station.
Ook met eigen vervoer is de campus
zeer vlot bereikbaar. Er is een
overdekte fietsenstalling en een ruime
parking waar je gratis kunt parkeren.

ZoWe Verpleegkunde leidt studenten op
tot gegradueerde verpleegkundigen via
een driejarig traject. De grote troef van
de school is het aanbod van trajecten
op maat. Samen wordt bepaald welk
traject het beste bij de student past. De
opleiding is praktijkgericht, innovatief
en afgestemd op de vragen uit het
werkveld.

Op de campus zijn er didactisch goed
uitgeruste en ruime lokalen en er
is een groot vaardigheidscentrum
waar studenten zelfstandig of onder
begeleiding kunnen oefenen. In het
openleercentrum kunnen studenten
in groep of zelfstandig leeropdrachten
uitwerken. Er is ook een uitleendienst
voor digitaal- en sportmateriaal.

ZoWe biedt de volgende trajecten aan:
• dagopleiding: les- en stageblokken
wisselen elkaar af
• afstand/avondonderwijs (AGOV):
contactonderwijs gecombineerd met
begeleide zelfstudie
• werkplekleren: een combinatie van
studeren en werken als zorgkundige
• combo/zorgportaal: een traject
met extra ondersteuning voor
anderstalige studenten en
studenten uit kansengroepen
• verkort traject: een tweejarig
programma voor wie al een
bachelor- of masterdiploma heeft in
menswetenschappen
• studeren aan de oost- of de
westkust - Traject Anders Leren
In de Zorg (TALIZ): studeren in en
kennismaking met het zorgnetwerk
in eigen regio (Knokke – Koksijde/
Veurne)

Tijdens de ontspanningsmomenten
kunnen de studenten terecht in de
grote tuin en in de ontmoetingsruimten.
Ze kunnen het aanwezige sport- en
spelmateriaal gebruiken.
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Tegelijk is ZoWe een bruisende school
waar goed gevoel en optimisme
primeren.
De ZoWe-methode is uniek. De grootste
focus ligt op de ontwikkeling van de
competenties en de uniciteit van elke
student. De afgestudeerden weten wat
ze kunnen. Ze voelen dat ze klaar zijn
voor het werkveld dankzij de goede
technische basis, de persoonlijke
ontwikkeling en de praktijkgerichte
ervaring. Ze kunnen geoefend en
goed voorbereid aan hun toekomst
beginnen. Dat is bovendien geweten op
de arbeidsmarkt, waar de school een
uitstekende reputatie heeft.

In de school vind je lunchfaciliteiten,
automaten, fruit en gratis water.
Alle studenten worden intensief
begeleid door een persoonlijke coach
bij wie ze altijd terechtkunnen. De
coaches wijzen de richting en weten al
snel waartoe elke student in staat is,
ook als die dat zelf nog niet ziet.
Het open, warme klimaat van het
opleidingscentrum is de ideale
voedingsbodem om het talent en
de competenties van elke student
maximaal te ontwikkelen. Op deze
school komt een student thuis. De
warme ZoWe-familie geeft rust.

ZoWe verpleegkunde, Barrièrestraat 2d,
8200 Sint-Michiels
www.zowe.be
info@zowe.be
050 97 75 55
ZoWe verpleegkunde HBO5
zoweverpleegkunde
zowe_vpk
ZoWe TV

SAMENWERKING

Het aantal studenten in Brugge neemt jaarlijks toe.
Voor hen maakt Brugge Studentenstad van onze stad
een plek waar het aangenaam studeren is.
Brugge Studentenstad is een samenwerking tussen
de campussen van VIVES, Howest, KU Leuven, ZoWe
verpleegkunde, Vesalius Verpleegkunde, het
Europacollege en Stad Brugge. Brugge Plus
coördineert de werking.

EVENEMENTEN

De organisatie zet ook evenementen op voor
hogeschoolstudenten zoals de ‘Student Welcome’
bij de aftrap van het academiejaar en kleinere
initiatieven zoals ‘Karaoke Bowling’, de quiz ‘De
Slimste van Brugge’ of de filmavonden ‘Student
Tuesday’ in Cinema Lumière. Sportievelingen kunnen
zich uitleven tijdens de 6-urenloop, het schaatsen met
‘Students on Ice’ of bij loopclub ‘Lopen & Leute’. Elke
maandag baten studentenclubs de fuifzaal Cachot uit
tijdens de ‘Student Bar Night’.
Het hele jaar door voorzien Brugge Studentenstad en
diverse partners studeerlocaties. Een overzicht staat
op www.bruggestudentenstad.be.

VOORZIENINGEN

Het samenwerkingsverband biedt ook
kwalitatieve studentenkamers en voordelige, gele
studentenfietsen. Studenten kunnen bij Brugge
Studentenstad aankloppen met allerlei vragen.
Hier worden ze altijd correct geïnformeerd of
doorverwezen.

THE STUDENT VILLAGE

In 2019 opende The Student Village de deuren. In dit
laagdrempelige studentenhuis in de Hauwerstraat
is er ruimte voor studie en ontspanning. Studenten
kunnen er ook terecht voor informatie of om iets
te organiseren. The Student Village ligt tussen de
hogescholen en het centrum en is de ideale locatie
voor talrijke studentenactiviteiten.
The Student Village, Hauwerstraat 3b, 8000 Brugge
www.bruggestudentenstad.be
www.brugge.be/studentenstad
manon.billiet@bruggeplus.be
0477 97 98 99
Brugge Studentenstad
bruggestudentenstad
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DE NIEUWE GFT-OPHALING: BESPAAR TOT 35%!
Sinds kort halen we je Groente-, Fruit- en Tuinafval apart op en zetten
we het om in natuurvriendelijke compost, biogas en/of elektriciteit.
Da’s niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!
De GFT-zakken zijn een flink stuk goedkoper dan restafvalzakken en
je spaart ook al snel tot 35% restafval uit.
Je kan kiezen tussen zakken van 30 of van 15 liter.

Meer info? Kijk op www.ivbo.be
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Wedstrijd
NOEM DRIE VAN DE DERTIEN LOCATIES VAN MUSEA BRUGGE.

ANTWOORD VORIGE VRAAG:

Om de rebranding in de verf te zetten, creëerde Musea Brugge
verschillende nieuwe gadgets, goodies en andere items die je
vindt in de museumshops of op de webshop op
www.museabrugge.be. Daarvan geeft Musea Brugge vijf stevige
en stijlvolle fietstassen weg.

Eduardo Souto de Moura is een Portugees.
Tien winnaars kregen een duoticket voor de lezing van
Eduardo Souto de Moura op zaterdag 23 april in het BMCC.

Voornaam en naam
Adres
E-mail en telefoonnummer
Antwoord wedstrijdvraag

Stuur je antwoord voor vrijdag 27 mei 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.

Meldingskaart
Ik wil het volgende signaleren (juiste plaats en omschrijving):

MELDINGEN
Er zijn ook andere mogelijkheden
om de Stad iets te melden, zoals:
• Via www.brugge.be/meldpunt
met de drukknop ‘Meldpunt’
• 050 44 8000
• info@brugge.be

Naam
Adres
Telefoon
E-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.
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Voor klachten over onbehoorlijk
optreden van stadsdiensten is er
de dienst Ombudsman:
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
050 44 80 90
ombudsman@brugge.be

DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN
ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE
ACTIVITEITEN IN DIT MAGAZINE. DIT
NUMMER GING IN DRUK OP
8 APRIL. DE REGELS KUNNEN INTUSSEN
GEWIJZIGD ZIJN. ALLE INFORMATIE
WORDT DAN OOK ONDER VOORBEHOUD
GEPUBLICEERD.
DE MEEST ACTUELE INFO OVER DE
CORONARICHTLIJNEN VIND JE OP
WWW.BRUGGE.BE.
JE KUNT OOK MAILEN NAAR
INFO@BRUGGE.BE OF BELLEN NAAR
050 44 8000.

destadbrugge
stadbrugge
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.
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