IN DIT STADSMAGAZINE VIND JE INFORMATIE OVER DE CORONACRISIS
OP HET MOMENT DAT DIT NUMMER IN DRUK GING (14 APRIL 2020).
OMDAT DE SITUATIE VAAK VERANDERT, KAN DEZE INFO WIJZIGEN.
VOOR DE MEEST ACTUELE STAND VAN ZAKEN KUN JE STEEDS TERECHT
OP 050 44 8000, INFO@BRUGGE.BE EN WWW.BRUGGE.BE.
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BESTE BRUGGELING

W

e beleven een bijzonder moeilijke tijd. Het coronavirus blijft onze stad, ons land en de
hele wereld stevig in zijn greep houden. Het stadsbestuur betreurt samen met u de
zware tol en de vele mensenlevens die dit virus eist. Niemand zal ongeschonden uit
deze periode komen en we moeten leren omgaan met een nieuwe realiteit.

Uiteindelijk zal ons leven langzaam weer op gang komen. Zo goed en zo kwaad als het kan, zullen we terug rechtkrabbelen en de draad oppikken. We beseffen evenwel allemaal dat dit alles
nog lang zal nazinderen. Ik zie echter dat wat we meemaken ons ook kracht, wijsheid en zin voor
solidariteit bijbrengt.

Ergens brengt
de coronacrisis
ook hoop

Want ergens brengt de coronacrisis ook hoop. Vanwege het stadsbestuur en in naam van alle
Bruggelingen bedank ik iedereen uit de welzijns-, zorg- en medische sector, winkelmedewerkers, logistiek medewerkers, vrachtwagenchauffeurs, vuilnismannen, brandweer, postbodes,
politie en zovele anderen die ons bijstaan. Ik hoop dat de vele steunbetuigingen jullie de kracht
en moed geven om door te gaan. Mijn aandacht en dank gaan ook naar de vele vrijwilligers die
zich inzetten voor hun kwetsbaardere stadsgenoten. Je kunt je nog steeds opgeven als vrijwilliger of zelf hulp vragen. In dit magazine vind je hoe dit in zijn werk gaat. Voor meer info mag je
ook steeds bellen naar 050 44 8000.
Het stadsbestuur laat je dus niet in de steek. Het Huis van de Bruggeling blijft open op afspraak
en we blijven beschikbaar om je te helpen en te informeren via 050 44 8000, info@brugge.be
en www.brugge.be. De Stad werkte daarnaast extra maatregelen uit, onder meer om de lokale
ondernemers en horeca te ondersteunen. Ook op andere vlakken blijven we zoveel mogelijk
operationeel en doen we ons uiterste best om je te helpen.
Hoe lang de situatie nog duurt en wat de verdere gevolgen ervan zijn, is op het moment dat dit
nummer in druk gaat niet duidelijk. Maar blijf alle voorzorgsmaatregelen volgen, zorg goed voor
jezelf en elkaar en houd de moed erin. Samen komen we hier sterker uit. We zullen doorgaan!

Uw burgemeester
Dirk De fauw

4

HOE KUN
JE BESMETTING
VOORKOMEN?

Was je handen regelmatig en grondig
met water en zeep. Reken zo’n
40 à 60 seconden per wasbeurt.

Hoest of nies in een papieren zakdoekje
of in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes
en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.

Blijf zoveel mogelijk thuis, zeker als je zelf
ziek bent. Bel de huisarts, ga niet naar de
praktijk of spoeddienst.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
met je handen.

Vermijd handen geven.

Vermijd nauw contact
met anderen die ziek zijn.
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IN DIT STADSMAGAZINE VIND JE INFORMATIE OVER DE CORONACRISIS OP HET MOMENT
DAT DIT NUMMER IN DRUK GING (14 APRIL 2020). OMDAT DE SITUATIE VAAK VERANDERT,
KAN DEZE INFO WIJZIGEN. VOOR DE MEEST ACTUELE STAND VAN ZAKEN KUN JE STEEDS
TERECHT OP 050 44 8000, INFO@BRUGGE.BE EN WWW.BRUGGE.BE.

ENKELE CORONARICHTLIJNEN OP EEN RIJTJE
Via allerlei kanalen worden we overspoeld met informatie. Soms is het minder duidelijk wat wel en wat niet mag. Daarom zetten we een en
ander op een rijtje.

BLIJF THUIS

RECYCLAGEPARKEN

WINKELEN

Elke bezoeker moet minstens een dag op voorhand telefonisch een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park, ongeacht of hij/zij
met de wagen, fiets of te voet komt. Dat kan op het nummer 050 44 8000.
Naast je naam, telefoonnummer en e-mailadres zal bij het maken van
een afspraak worden gevraagd naar de nummerplaat van het voertuig
waarmee je naar het park zult komen. Denk eraan om op de dag van je
afspraak ook met dit voertuig naar het park te komen.

Je wordt verwacht zoveel mogelijk thuis te blijven.
Tot nader order mag je enkel buitenkomen:
- voor verplaatsing van en naar het werk (als telewerk geen optie is);
- voor verplaatsingen in functie van je job;
- om naar de winkel, de bankautomaat of het postkantoor te gaan;
- om naar de dokter gaan;
- om hulp te bieden aan minder zelfredzame personen
(minderjarigen, ouderen, gehandicapten, kwetsbare personen);
- voor een fysieke activiteit in openlucht, mits naleving van social
distance.

Zonder tegenbericht blijven handelszaken en winkels gesloten, behalve:
- voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels, supermarkten,
kruideniers, drankenhandelaars, hoevewinkels, slagerijen, bakkerijen, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen …;
- dierenvoedingswinkels;
- apotheken;
- krantenwinkels;
- tankstations en de leveranciers van brandstoffen (ter plaatse voedingsmiddelen consumeren is verboden);
- telecomwinkels (met uitsluiting van winkels die enkel accessoires
verkopen), maar enkel voor noodgevallen. Daarbij wordt slechts
een klant per keer ontvangen en dit op afspraak;
- winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen. Daarbij wordt slechts een klant per keer ontvangen en dit op
afspraak.

LOKALE MARKTEN ENKEL IN LISSEWEGE EN ZEEBRUGGE

Om de plaatselijke bevolking van voeding te voorzien, zijn enkel de
markten in Lissewege en Zeebrugge voorlopig nog toegelaten. Op iedere marktdag (maandag in Lissewege, vrijdag in Zeebrugge) mag van
elk type essentiële voeding een kraam staan. Tussen de marktkramen
wordt voldoende ruimte voorzien, zodat de socialdistancemaatregel kan
worden nageleefd.

De Vlaamse overheid besliste dat de recyclageparken hun deuren weer
mogen openen, mits het nemen van een aantal veiligheidsmaatregelen
rond social distancing en handhygiëne. De bestaande openingsuren en
het verloop van het bezoek blijven in grote lijnen dezelfde.
De Brugse recyclageparken werken zoals de voedingswinkels: het aantal bezoekers dat tegelijk binnen mag, wordt beperkt tot een bepaald
aantal voertuigen, afhankelijk van de grootte van het recyclagepark.
Hierdoor kunnen de parken minder bezoekers verwerken.

Na het maken van een afspraak krijg je een bevestiging via e-mail.
Het is niet toegelaten om per gezin of bedrijf meerdere afspraken te
maken. Pas de dag na afloop van je parkbezoek kun je een nieuwe afspraak vastleggen.
Probeer op de dag van je afspraak stipt op het afgesproken tijdstip op
het afgesproken recyclagepark aanwezig te zijn. Breng bij voorkeur ook
de bevestiging van je afspraak mee, digitaal of afgedrukt.
Je hebt zoals steeds een geldige elektronische identiteitskaart of een
toegangsbadge nodig om het park te mogen betreden.
Heb je geen toegangsbadge? Het is momenteel niet mogelijk om ter
plaatse onmiddellijk zo’n badge te verkrijgen.
Mail naar openbaardomein.recyclagepark@brugge.be, dan krijg je twee
werkdagen later de kaart bij je bezoek aan het park.
Wees tijdens je bezoek hoffelijk tegenover de parkwachters en volg hun
aanwijzingen nauwkeurig op. Schenk de nodige aandacht aan de bijkomende communicatie over de coronamaatregelen die gelden op het park.
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Er gelden een aantal voorzorgsmaatregelen en afwijkingen die strikt
moeten worden nageleefd:
- Sorteer je afvalstoffen thuis zodat je snel je bezoek kunt afwerken;
- Als je groenafval, bouwafval of gelijkaardige afvalstoffen brengt,
neem dan zeker je eigen borstel en schop mee om gemorst afval
op te ruimen;
- Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel een gezinslid mee
als het echt nodig is om grote of zware stukken af te geven (de
parkwachters houden afstand en helpen de bezoekers niet met het
uitladen en het deponeren van de afvalstoffen in de containers);
- Blijf in je voertuig zitten als je in een wachtrij staat;
- Stap bij het aanschuiven aan de betaalautomaat pas uit om naar
de automaat te gaan als jouw voertuig als eerste in de rij staat aan
de slagboom en er niemand anders aan de betaalautomaat staat;
- In de halfopen binnenruimte van de betaalautomaat ga je niet binnen als daar iemand anders aanwezig is (social distancing);
- Je kunt enkel elektronisch betalen met een bank- of kredietkaart,
niet met contant geld;
- Houd je bij je bezoek aan het park steeds aan de socialdistancingregels: 1,5 meter afstand tot de andere bezoekers en de parkwachters;
- Omdat de nodige beschermingsmiddelen voor het personeel ontbreken, is het voorlopig niet mogelijk om producten met gebonden asbest af te geven;
- Door het opschorten van ophalingen door kringloopcentra kunnen
momenteel geen herbruikbare goederen worden achtergelaten.

fietstocht (step, skeelers of andere wieltjes mogen ook) zijn vooralsnog toegestaan.
Je mag wandelen en sporten met de mensen waarmee je onder hetzelfde dak woont, of met een vriend(in) waarmee je niet samenwoont.
Dit moet doorheen de hele periode dezelfde persoon zijn en je moet een
afstand van 1,5 meter houden tussen jullie twee.

EVENEMENTEN, NATUUR- EN CULTUURBELEVING,
SPORTINFRASTRUCTUUR …

Alle indoor- en outdoorevenementen zijn geannuleerd. Dit betekent dat
onder meer alle concerten in het Concertgebouw, de Koninklijke Stadsschouwburg, de Magdalenazaal en het Cultuurcentrum tot nader order
werden geschrapt.
Theaters, concertzalen, filmzalen en culturele centra zijn gesloten voor
het publiek. Hetzelfde geldt voor de leeszaal van het Stadsarchief en de
lokale dienstencentra. Ook de Kinderboerderij en Natuurcentrum Beis
broek houden de deuren gesloten.
Sporthallen, zwembaden, golfclubs, fitnesszalen, go-cartverhuur, attractieparken, skateparken, dierenparken, binnen- en buitenspeeltuinen en recreatieve centra zijn tot nader bericht gesloten.

VUILNISOPHALING

De ophaling van huisvuil, PMD en groenafval blijft gegarandeerd. Volg
deze tips om het besmettingsrisico voor de ophalers tot een minimum
te beperken:
- Bied papieren tissues niet aan met het papier en karton, dit is
restafval;
- Aan besmette personen wordt gevraagd om hun tissues extra te
verpakken in een apart zakje;
- Sluit afvalzakken volledig af en maak contact met het afval onmogelijk. Zorg dat er in de zak geen openingen zijn en zie erop toe
dat er geen afval uitsteekt;
- Zorg bij het dichtknopen van de zak voor een goede handgreep,
zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan optillen;
- Bied papier en karton aan in een gesloten doos of bind het stevig
samen met natuurtouw;
- Als het restafval in een container wordt opgehaald: steek het
afval eerst zoveel mogelijk in een zak voor je het in de container
deponeert.

TAXI’S

Taxichauffeurs blijven werken, maar mogen slechts een persoon per
keer vervoeren. Gezinnen mogen wel samen in een taxi. De fietskoetsen
en fietstaxi’s rijden niet.

IN DE BUITENLUCHT

Er geldt tot dusver een samenscholingsverbod. Alle privé- en publieke
activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische,
sportieve en recreatieve aard zijn verboden, net als erediensten, schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen. Alleen gezinnen met
kinderen jonger dan of gelijk aan vijf, personen met een beperkte mobiliteit (waaronder ouderen en zwangere vrouwen) en begeleiders van
personen met een fysieke of mentale beperking mogen de auto nemen
om bijvoorbeeld een wandeling in het bos te maken.
Een frisse neus halen tijdens een wandeling, een eindje joggen of een

AFGELASTING VAN EVENEMENTEN

Ook grote publieksevenementen lijden onder de crisis.
Op het moment dat dit magazine in druk ging, besliste
het stadsbestuur om de eigen georganiseerde evenementen zeker tot het einde van mei te annuleren. Brugotta Festival (donderdag 23 april tot zondag 3 mei),
Uitwijken (vrijdag 1 tot zondag 31 mei), Airbag (zaterdag
16 tot zondag 31 mei) en (H)eerlijk Brugge (zondag 31
mei) gaan dus al zeker niet door. Ook de Meifoor (vrijdag
30 april tot zondag 24 mei) en de Heilig Bloedprocessie
(donderdag 21 mei) werden uitgesteld naar volgend jaar.
Let wel: op donderdag 21 mei om 14.30 uur wordt de
editie van 2012 live uitgezonden op de Facebookpagina
van Stad Brugge.
Het hoeft niet gezegd dat er nog annuleringen zullen
volgen. Voor een laatste stand van zaken kun je steeds
terecht op 050 44 8000, info@brugge.be en
www.brugge.be/coronavirus/afgelast.
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BIBLIOTHEKEN: AFHAALDIENST IN VIJF VESTIGINGEN

Alle filialen van bibliotheek Brugge zijn gesloten. De bibliotheek werkte
een regeling uit waarbij het mogelijk is om gereserveerde materialen
af te halen in hoofdbibliotheek Biekorf, bibliotheek J.F. Willems (Zeebrugge), De Garve (Sint-Jozef), De Zorge (Sint-Kruis) en het filiaal in
Sint-Andries. De bibliotheekmedewerkers zorgen ervoor dat dit op een
veilige manier verloopt, zowel voor de ontleners als voor zichzelf.
Concreet houdt deze afhaaldienst het volgende in:
- Materialen moeten vooraf worden gereserveerd (bij voorkeur via
de website). Er wordt geen reservatiekost aangerekend;
- Maximaal tien materialen per kaart (ongeacht wat er voor de sluiting van de bibliotheken halverwege maart al werd ontleend);
- Bibliotheekmedewerkers zullen de aanvrager - per mail of
telefonisch – verwittigen op welke weekdag de materialen kunnen worden afgehaald. Respecteer alsjeblieft het doorgegeven
specifiek moment, om social distancing en dus je veiligheid te
garanderen.
Of je nu gebruik maakt van deze afhaaldienst of niet: je hoeft je geleende materialen voor de duur van de maatregelen niet binnen te brengen.
Voor die periode wordt geen boete aangerekend.
Eventuele automatische communicatie over het einde van de uitleentermijn mag je negeren. De terugbrengdatum zal telkens ten vroegste

twee weken na de heropening van de bibliotheek vallen. Zo heeft iedereen voldoende tijd om materialen kosteloos terug te brengen en moet
niet iedereen tegelijk terug naar de bibliotheek komen.
Naast deze afhaalservice startte de bibliotheek de ‘Bibliotheek Aan
Huis’-dienst opnieuw op. In samenwerking met Mintus wordt deze
dienstverlening uitgebreid naar een bredere kwetsbare doelgroep. Er
wordt verder onderzocht hoe de bibliotheek op een veilige manier andere instellingen, scholen, leefgroepen of woonprojecten in Brugge
kan bedienen.
Net zoals de echte dokters blijven de digidokters actief. Zolang de coronamaatregelen gelden, behandelen ze ziektesymptomen van laptops,
tablets en smartphones via mail of telefoon. Alle info daarover vind je
terug op brugge.bibliotheek.be. Daar ontdek je ook de vele initiatieven
die de bib en de brede culturele sector nemen om cultuur (e-boeken,
luisterboeken, films, theatervoorstellingen …) tot in je huiskamer te
krijgen, zonder dat je uit je kot moet komen.
Alle info en reservaties: brugge.bibliotheek.be.

INTERVIEW
Queeny Van Broeck, wijkinspecteur Sint-Anna en Stubbekwartier

Er is meer
samenhorigheid

Q

ueeny Van Broeck werkt al tien jaar bij de
politie. Ze begon haar carrière in Gent,
maar sinds vijf jaar werkt ze bij de lokale
politie van Brugge. Samen met acht andere wijkinspecteurs is Queeny verantwoordelijk
voor elf wijken in Brugge centrum. Ze is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Sint-Anna en
het Stubbekwartier. Een job dicht bij de mensen
dus, maar lukt dit nog tijdens de coronacrisis?
Op welke manier is jouw job veranderd door de
coronacrisis?
QUEENY VAN BROECK Het grootste verschil is dat
ik geen fysiek contact meer heb met mijn buurtbewoners. Voor de coronacrisis speelde mijn job zich
grotendeels af buiten op de fiets, nu werk ik meer
van thuis uit. Ik werk nog ongeveer drie dagen in
de week als patrouilledienst en de rest doe ik van
thuis. Voor de crisis startte ik mijn dag met het lezen en beantwoorden van e-mails, daarna ging ik
de baan op. Ik ben verantwoordelijk voor twee wijken, Sint-Anna en het Stubbekwartier, en probeerde
toch dagelijks een keer mijn toer te doen in beide.
Die wijkwerking ligt nu voorlopig stil, waardoor we
geen huisbezoeken meer doen. Alle communicatie
verloopt nu via telefoon, e-mail of sms. Dat vergt
een compleet andere manier van werken. Sommige zaken vragen nu eenmaal persoonlijk contact, zelfs tijdens deze maatregelen. Ik ben naast
wijkagente ook slachtofferbejegenaar. Ik breng dus
familieleden het slechte nieuws na een overlijden
of een zwaar ongeval. Zo’n delicaat nieuws kun je
nu eenmaal niet telefonisch brengen. Tijdens zo’n
huisbezoek nemen we wel de nodige maatregelen:
voldoende afstand bewaren en eventueel handschoenen en mondmaskers gebruiken.
Hoe moeilijk is je taak als wijkagente nu geworden?
Q. VAN BROECK Wij moeten de mensen nu op een
andere manier bereiken. Dat is vaak moeilijker
bij oudere mensen. Zij hebben geen Facebook of
Hoplr. Normaal bellen deze mensen naar het kantoor of ik eens kan langskomen, maar dat gaat nu

www.politiebrugge.be

niet meer. Ik weet niet meer wat er speelt bij ‘mijn
mensen’. De coronapatrouilles binnen onze dienst
krijgen een goede begeleiding. Bij elke briefing
zijn er psychologen aanwezig waar wij een beroep
kunnen op doen. Dat is voor mij niet nodig, maar
de mogelijkheid is er. Dat stelt mij en andere collega’s gerust. Niet alleen onder de Bruggelingen
heerst er solidariteit, maar ook onder de collega’s.
We zijn een goed team dat voor elkaar in de bres
springt als het nodig is.
Merk je dat de Bruggelingen zich goed aan de regels houden?
Q. VAN BROECK Ik werk niet elke dag van thuis
uit en ga afwisselend nog op patrouille. Tijdens
die momenten ervaar ik dat de mensen de richtlijnen goed opvolgen. De meeste mensen reageren
begripvol en zijn vriendelijk. De politie wordt vaak
gezien als de boeman, maar onze job is nodig. Ik
vind het nuttig dat we controles doen en zichtbaar
zijn. Zeker nu tijdens deze coronacrisis.
Wat ga je zelf doen als de maatregelen wegvallen?
Q. VAN BROECK Op bezoek gaan bij familie en
vrienden, zoals de meeste mensen denk ik. Een
barbecue organiseren, iets gaan drinken. Gewoon
terug onder de mensen komen. Al vind ik thuiswerken wel leuk. Ik ben normaal altijd de baan op
en geniet nu wel van het thuisblijven. Tussen het
werken door kan ik nu en dan een klusje doen of
een wasje draaien.
Welke tips wil je de Bruggelingen nog meegeven?
Q. VAN BROECK We moeten voortdoen zoals we
bezig zijn. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand als je toch naar buiten moet. Ga om boodschappen in de dichtstbijzijnde winkel en probeer
zo weinig mogelijk aan te raken. Ik zit in de Facebookgroep ‘Je bent van Assebroek als…’ en volg zo
alle spontane acties die er ontstaan. Er is een groter gevoel van samenhorigheid. Mensen zijn liever,
willen meer helpen en hebben meer begrip. Als
we dat kunnen aanhouden in de toekomst, dan zou
dat fantastisch zijn.
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GEVOLGEN VOOR TOERISME,
MUSEA EN CULTUURCENTRUM BRUGGE
TOERISME BRUGGE

Ook Toerisme Brugge neemt maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus in te dijken. Alle toeristische infokantoren blijven
dicht. Toerisme Brugge blijft wel dagelijks bereikbaar op 050 44 46 46
(tussen 10.00 en 17.00 uur) en via visitbruges@brugge.be.
Wie Brugge vanuit zijn eigen kot wil ontdekken, moet zeker eens
een kijkje nemen op www.visitbruges.be/bits-of-bruges. Toerisme
Brugge verzamelde er een pak tips, virtuele rondleidingen en video's
waarmee je in deze periode je eigen stad kunt herontdekken.

MUSEA BRUGGE

Alle musea sluiten tijdelijk hun deuren. De stedelijke musea stellen
een virtueel aanbod ter beschikking op www.museabrugge.be. Je
kunt er uitzonderlijke en minder bekende stukken uit diverse collecties ontdekken en de werken van Van Eyck van dichtbij bewonderen. Voor de allerkleinsten werden leuke kleurplaten gemaakt.
Meer info op www.museabrugge.be en via musea@brugge.be of op
050 44 87 11.
Rondleidingen met een gids zijn niet toegelaten. Koetsen, paardentrams, en sightseeingbusjes rijden niet uit en de bootjes varen niet.
Alle publieke toiletten zijn gesloten, behalve het toilet in het administratief centrum Brugse Vrije (Burg).

CULTUURCENTRUM BRUGGE

Zolang de maatregelen in het kader van het coronavirus van kracht
zijn, annuleert de Stad alle activiteiten in de zalen van Cultuurcentrum Brugge. De ticketbalies blijven eveneens gesloten. Ook
schoolvoorstellingen, randanimatie, gratis evenementen, tentoonstellingen en activiteiten van derden gaan niet door.
Cultuurcentrum Brugge onderzoekt of de geplande voorstellingen
kunnen worden verplaatst naar latere data. Tickethouders worden
persoonlijk op de hoogte gebracht over annuleringen en richtlijnen
over terugbetalingen. Op www.ccbrugge.be en de sociale media van
Cultuurcentrum Brugge vind je alle actuele info. Contact opnemen
doe je via 050 44 30 60 (van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur) of cultuurcentrum@brugge.be.
Door de coronacrisis sloot de tentoonstelling Water Works van het
Amerikaanse architectenbureau WORKac vervroegd de deuren van
de Poortersloge. De tentoonstelling is nu te bekijken via een virtuele
rondleiding. Meer informatie vind je op www.ccbrugge.be/workac.
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INFORMEER JE VIA DE JUISTE BRONNEN
Via de sociale media circuleert helaas heel wat ‘fake news’ over de
strijd tegen het coronavirus. Daarom is het belangrijk dat je alle
informatie kritisch bekijkt en de juiste bronnen erop naslaat.

FOD VOLKSGEZONDHEID

Voor de laatste stand van zaken op nationaal vlak kun je altijd
terecht op de website www.info-coronavirus.be van de federale
overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Daar vind je een pak informatie, inclusief een lijst met veelgestelde vragen die voortdurend wordt bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en
virologen. Ook de Facebook- en Twitterprofielen van de FOD geven
voortdurend updates.

CORONANIEUWS IN BRUGGE

Op www.brugge.be/coronavirus vind je een handig overzicht van
alle maatregelen die de Stad neemt in de strijd tegen het virus.
Je leest er ook waar je terecht kunt als je door deze crisis hulp
nodig hebt en je ontdekt er hoe je zelf je steentje kunt bijdragen
als vrijwilliger.

INFO OP MAAT VAN ANDERSTALIGEN EN SLECHTHORENDEN

Taalbarrières of audiovisuele beperkingen zorgen er soms voor dat
nuttige info moeilijk doorsijpelt tot bij wie er het meest nood aan heeft.
Daarom bundelde de Stad op www.brugge.be/coronavirus/rosetta
een reeks handige hulpmiddelen, zoals preventie-affiches in verschillende talen, vertalingen van de overheidsmaatregelen en filmpjes die
de crisis uitleggen in gebarentaal.
Retrouvez des informations utiles sur les mesures de lutte contre
le coronavirus sur www.brugge.be/coronavirus/rosetta.
Visit www.brugge.be/coronavirus/rosetta for more information
about the measures to prevent the spread of coronavirus.
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BRUGGE SOLIDAIR:
BRUGGELINGEN
SLAAN FIGUURLIJK
DE HANDEN
IN ELKAAR
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IN DEZE TIJD IS HET NIET ALLEEN BELANGRIJK DAT WE GOED VOOR
ONSZELF ZORGEN, MAAR OOK VOOR ANDERE BRUGGELINGEN DIE
EXTRA ONDERSTEUNING EN ZORG NODIG HEBBEN.

SOLIDAIR BRUGGE

Brugge is een solidaire stad en heel wat Bruggelingen zetten
initiatieven op om hun stadsgenoten te helpen. Alle acties staan
op www.brugge.be/bruggesolidair. Daar vind je ook hoe je zelf je
ontsmette handen uit de mouwen kunt steken, van boodschappen doen voor kwetsbare ouderen en hen opbellen tot hulpkaartjes bussen. Heb je een eigen initiatief? Bel 050 44 8000 of mail
naar participatie@brugge.be.

VRIJWILLIGERSWERK

www.brugge.be/brugge-solidair is het centrale punt van Stad
Brugge met concrete vacatures voor vrijwilligers. Met dit tijdelijk platform koppelt de Brugse Vrijwilligerscentrale vrijwilligers
aan de heersende noden. Vrijwilligers krijgen ook instructies
om de hulp veilig te laten verlopen. Bij het Vlaams Steunpunt
voor vrijwilligers kan elke vrijwilliger een gratis verzekering afsluiten (www.vlaanderenvrijwilligt.be). Brugse organisaties die
op dit platform een tijdelijke vacature willen toevoegen, melden
dit via vrijwilligerscentrale@brugge.be. De stedelijke Vrijwilligerscentrale is ook telefonisch bereikbaar op 050 44 82 22.

HULP NODIG VOOR JOU OF IEMAND IN JE BUURT?

Heb je naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus
nood aan een luisterend oor? Wil je hulp bij het halen van een
brood of andere boodschappen? Of zie je iemand in je omgeving
die hulp nodig heeft? Wil je weten op wie je een beroep kunt doen
in je buurt? Neem contact op via 050 44 8000, info@brugge.be of
meld het op www.brugge.be/meldpunt.

OOK HOPLR HELPT

Dankzij Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je op een heel eenvoudige manier in contact met mensen uit je straat of buurt.
Voel je je eenzaam of geïsoleerd nu je in je kot moet blijven?
Heb je hulp nodig? Contacteer je buren via Hoplr. Ook wie zelf
wil helpen, kan zich via Hoplr aandienen.
Verschillende buurten kregen al een brief om zich aan te melden. Als je (nog) geen brief met buurtcode hebt gekregen, kun
je je ook zonder code registreren. Ga naar www.hoplr.com, geef
je straatnaam, huisnummer en stad in en klik op ‘vind je buurt’.
Kies voor de optie 'Ik heb geen code ontvangen'. Je zal geverifieerd worden door een buur of door team Hoplr.

INTERVIEW
Koen Lagrou, coördinator Feed The Nurses West-Vlaanderen

Het is al meer dan eens
gebeurd dat we tot tranen
toe waren bewogen

D

e coronacrisis zorgt ervoor dat het verplegend personeel onder enorme druk komt te
staan. Tegelijkertijd moesten de horecazaken van de ene dag op de andere de deuren
sluiten. Koen Lagrou, eigenaar van Food Bazar,
bleef niet bij de pakken zitten en sprong mee op de
kar van Feed The Nurses. Dit project verwent het
zorgpersoneel ook in Brugge met gratis heerlijke
en gezonde maaltijden.
Toen dit interview werd afgenomen, werkten in
Brugge ook de volgende chefs en hun teams mee:
Bruno Timperman (Bistro Bruut), Sandra Timmerman (Pasta Gusto), Griet Watteyne (Miss en
Place), Tursen Ringston (T.U.R.S.E.N.), Sam Jacobs (Foodbar Poort van Andries), Koen Demeulemeester (In ’t Nieuw Museum) en Francesco
Migliore (Trattoria Trium).
Hoe kwam je op het idee?
KOEN LAGROU Net als vele anderen in de horeca
heb ik sinds 13 maart geen werk meer. Een leverancier vertelde me dat hij groenten wou weggeven
omdat ze anders zouden bederven. Ik besloot om er
soep mee te maken voor het zorgpersoneel. Toevallig hoorde ik dat Bruno van Bistro Bruut min of meer
hetzelfde deed. Ik nam contact met hem op en zo
ging de bal aan het rollen. Intussen zijn we er soms
15 à 16 uur per dag mee bezig. Feed The Nurses
is een nationaal project, maar elke regio werkt zelfstandig, al wisselen we vaak ook producten uit.
Wie kan een beroep doen op jullie?
K. LAGROU We leveren intussen al bij een tiental
woonzorgcentra en bij beide Brugse ziekenhuizen.
Ook hotel ’t Putje, dat zijn kamers openstelde voor
daklozen, steunen we graag, net als de brandweer,
de wachtpost van de huisartsen en het triagepunt
in Assebroek. Het zijn die mensen die na een lange
shift vaak geen tijd meer vinden om te gaan winkelen of geconfronteerd worden met lege winkelrekken. Via onze website kan iedereen ons gemakkelijk
contacteren en een aanvraag doen.
Wat zijn jouw specifieke taken?
K. LAGROU In het begin kookte ik zelf mee, maar intussen is het project enorm gegroeid en zijn er ook
heel wat logistieke taken. Die neem ik nu voor mijn
rekening, zodat de andere chefs zich helemaal kunnen toeleggen op het koken. Zo verzorg ik het secrewww.feedthenurses.be

tariaat, ga ik ’s morgens mee inkopen doen, plaats
ik bestellingen, regel ik transport, zoek ik sponsors
en onderhoud ik de contacten met de pers. Dat ik
dankzij mijn ICT-achtergrond een breed sociaal netwerk heb, is een groot voordeel. Vaak breng ik ook
producten van onze centrale opslagplaats naar de
chefs en meestal ga ik ook mee als we leveren, zodat ik foto’s kan nemen voor onze sociale media.
Hoe gebeurt de bedeling? Welke voorzorgsmaatregelen nemen jullie om besmetting te voorkomen?
K. LAGROU Alle chefs dragen handschoenen tijdens
het koken. De bakken waarin we het eten vervoeren,
geven we niet mee, we halen ter plaatse alle porties
eruit. We dragen bij het leveren een mondmasker en
vragen aan iedereen die met ons in contact komt om
de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Natuurlijk zou het veel eenvoudiger zijn als we allemaal
samen konden koken, maar omwille van de social
distancing kookt elke chef in zijn eigen restaurant. ’s
Morgens selecteren ze hun producten in de centrale
opslagplaats. Die worden dan met een koelwagen
tot bij hen gebracht.
Welke reacties krijgen jullie van het zorgpersoneel?
K. LAGROU De reacties zijn echt hartverwarmend.
Het is al meer dan eens gebeurd dat we tot tranen
toe waren bewogen, bijvoorbeeld toen we gingen
leveren bij ‘t Putje. Er is ook niets dat meer deugd
doet dan op de sociale media foto’s te zien verschijnen van verplegers of dokters die genieten van een
heerlijke maaltijd, met liefde en dankbaarheid voor
hen bereid door een Brugse chef. Daarvoor doen we
het uiteindelijk.
Kun je als privépersoon ook je steentje bijdragen?
K. LAGROU De Stad ondersteunt ons project en ook
verschillende Brugse firma’s en zaken boden al
spontaan hulp aan. Het zijn er helaas te veel om ze
allemaal op te noemen, maar we zijn hen allen zeer
dankbaar. Er kwamen zelfs al mensen bij mij thuis
aanbellen om producten af te geven, die anders zouden bederven. Ook aangekochte producten worden
ons aangeboden. De solidariteit is enorm groot en
dat doet deugd. Geld mogen we niet aannemen,
maar privépersonen die ons willen steunen vinden
in de vier vestigingen van Carrefour een stand met
producten die ze kunnen aankopen om aan ons te
schenken.
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AANGEPASTE DIENSTVERLENING
HUIS VAN DE BRUGGELING

Zolang de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus van kracht zijn,
beperkt Stad Brugge de dienstverlening aan de balies van het Huis van
de Bruggeling tot het hoogst noodzakelijke. Het Huis van de Bruggeling
blijft open volgens de normale openingsuren, maar aan bezoekers wordt
gevraagd om een afspraak te maken. Tegelijkertijd zet de Stad in op een
maximale telefonische en online bereikbaarheid.
Wie minder vertrouwd is met het gebruik van het internet mag altijd bellen
naar 050 44 8000.

VOLG DEZE STAPPEN VOOR JE NAAR HET HUIS VAN DE
BRUGGELING KOMT

Ga na of je via www.brugge.be/producten of www.brugge.be/thuisloket
burgerzaken (alle akten en attesten) je vraag online kunt afhandelen. Vind
je niet meteen wat je zoekt? Bel dan naar 050 44 8000 voor meer info of om
een afspraak te maken.
Ben je niet in de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken, dan
kan dat ook via het onthaal van het Huis van de Bruggeling dat open blijft
volgens de normale openingsuren.
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POPULAIRSTE DIENSTVERLENING IN EEN NOTENDOP
WAARVOOR KUN JE (OP AFSPRAAK) IN HET
HUIS VAN DE BRUGGELING TERECHT?
Voor onderstaande zaken kun je nog steeds telefonisch een afspraak
maken, maar denk goed na of dit niet even kan wachten:
- identiteitskaart of verblijfsdocumenten (aanvragen en ophalen);
- afhalen pin- en puk-code e-ID;
- rijbewijs (aanvragen en ophalen);
- geboorteaangifte (in bepaalde gevallen).

Heb je je rijbewijs enkel nodig voor privédoeleinden? Dan kun je dit
momenteel alleen aanvragen als je er een dringende reden voor hebt
(bijvoorbeeld bij verlies of diefstal). Maak een afspraak op 050 44 8000.
Heb je een voorlopig rijbewijs? Rijlessen en -examens zijn tijdelijk opgeschort. Als je voorlopig rijbewijs dreigt te vervallen, krijg je uitstel voor
de lessen of het examen.

Houd er rekening mee dat de afspraak ten vroegste kan plaatsvinden op
de dag na het vastleggen ervan.

Parkeerwinkel

Onthaal
Via 050 44 8000 staan stadsmedewerkers van maandag tot en met vrijdag klaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Naar aanleiding van de coronacrisis
kun je hen tijdelijk ook op zaterdag bereiken, van 8.30 tot 12.30 uur. Het
contactcenter is eveneens bereikbaar via info@brugge.be.
De gemeenteafdelingen zijn tot nader order gesloten. Het onthaal van
het Huis van de Bruggeling verkoopt nog steeds vuilniszakken.
Let wel: je kunt enkel elektronisch betalen.

Meldingen
Een melding doorgeven aan Stad Brugge kan ook eenvoudig via
www.brugge.be/meldpunt.

LEVEN EN MOBILITEIT
Burgerzaken

Een adreswijzing doorgeven kan via
www.brugge.be/adresverandering-verhuis. Een akte, attest of uittreksel
regel je snel en eenvoudig via www.brugge.be/thuisloketburgerzaken.
Om een geboorte aan te geven, mail je naar geboorte@brugge.be. De
medewerkers kijken wat mogelijk is vanop afstand en waarvoor een afspraak aan het loket nodig is.
Aangifte van een huwelijk of vragen over een vastgelegde huwelijksceremonie richt je aan samenleven@brugge.be.
Een overlijden aangeven gebeurt via overlijden@brugge.be.
Dienstverlening voor niet-Belgen: neem contact op met
nietbelgen@brugge.be. De medewerkers kijken wat mogelijk is vanop
afstand en waarvoor een afspraak aan het loket noodzakelijk is.

Via www.brugge.be/parkeren kun je heel veel zaken regelen. Heb je toch nog
een vraag, bel 050 44 8000 of stuur een mail naar brugge@parkeren.be. De
medewerkers van de Mobiliteitscel bekijken wat mogelijk is vanop afstand
en waarvoor een afspraak aan het loket noodzakelijk is.

WONEN & OMGEVING
Tijdelijke maatregelen omgevingsvergunning

Om de omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) te beoordelen, is een uitgebreid proces nodig: beoordelen van de plannen, adviezen opvragen, eventueel organiseren van een openbaar onderzoek ...
Hierbij is veelvuldig contact nodig tussen de betrokken partijen. Door
de coronacrisis is dit momenteel niet mogelijk. De Vlaamse Regering
stelde nieuwe maatregelen voor om de procedure van deze omgevingsvergunning tijdelijk anders aan te pakken. Op die manier kunnen mensen hun bouwplannen voortzetten.

Nieuwe dossiers

Nieuwe dossiers kunnen nog steeds worden ingediend en opgevolgd via
www.omgevingsloketvlaanderen.be. Bij eventuele vragen kun je bellen
naar 050 44 8000 of mailen naar bouwvergunningen@brugge.be.
De beslissingstermijn van het college van burgemeester en schepenen
wordt verlengd met 60 dagen ofwel 30 dagen afhankelijk van het type
dossier. In de praktijk werken de bevoegde stadsdiensten maximaal
verder volgens de oude basisregels. Ze proberen de noodregelgeving
slechts uitzonderlijk te gebruiken.

Openbaar onderzoek

Aanvragen identiteitskaart, kids-ID of reispas? Door reis- en verplaatsingsbeperkingen kun je enkel een identiteitskaart, kids-ID of reispas
aanvragen als je daar een dringende reden voor hebt (bijvoorbeeld
bij verlies of diefstal). Hiervoor maak je een afspraak op 050 44 8000.

Voor bepaalde dossiers is een openbaar onderzoek nodig. Dit onderzoek omvat ook de mogelijkheid om de plannen fysiek in te kijken. Dit
kan in deze crisissituatie niet langer veilig verlopen. Op aangeven van
de Vlaamse Regering wordt dan ook dit onderdeel van de procedure
gevoelig aangepast. De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort tot nader te bepalen datum. Daarna wordt het openbaar onderzoek hernomen, voor de resterende dagen. Er mogen tot nader order
geen openbare onderzoeken worden opgestart.

Wie een budgetmeter gebruikt, kan na afspraak terecht in het Huis van
de Bruggeling of in het gemeenschapshuis in Zeebrugge.

Startperiode

Rijbewijzen

Nieuw rijbewijs nodig voor de uitoefening van je beroep? Neem dan contact op via rijbewijzen@brugge.be. De medewerkers kijken wat mogelijk
is vanop afstand en waarvoor een afspraak aan het loket noodzakelijk is.

Voor wie niet akkoord gaat met de beslissing van de Stad, wordt de beroepstermijn verlengd van 30 tot 60 dagen.
Wie zijn vergunning ontvangen heeft, kan de werkzaamheden starten na
65 dagen in plaats van 35 dagen. Deze ruimere tijd moet ervoor zorgen
dat iedereen de tijd krijgt om eventuele bezwaren over te maken.
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WERK EN ONDERNEMEN
Extra steunmaatregelen voor handelaars
Ondernemers, waaronder horeca-uitbaters en handelaars, worden zwaar
getroffen door de maatregelen die vanuit de federale overheid worden opgelegd om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De
Vlaamse en federale overheden troffen schikkingen om ondernemers een
duwtje in de rug te geven. Daarenboven nam het Brugse stadsbestuur extra
maatregelen om de lokale economie te ondersteunen.
Een greep uit de verschillende steunmaatregelen (geldig op het moment
van druk van dit magazine):
- tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen;
- afbetalingsplannen voor btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelastingen en vennootschapsbelastingen;
- uitstelling van afbetalingen leningen;
- een coronahinderpremie voor ondernemingen die moeten sluiten;
- een compensatiepremie voor ondernemingen die een groot omzetverlies kennen;
- vrijstellingen voor terrastaksen, logiestaksen en taksen op vertoningen en vermakelijkheden;
- opschorting van gemeentebelastingen;
- opschorting van kosten in het kader van de inname van het openbaar
domein.
Een overzicht van deze en andere steunmaatregelen voor handelaars naar
aanleiding van het coronavirus vind je op www.brugge.be/coronavirus.

Initiatieven door lokale handelaars
Heel wat Brugse zaken blijven niet bij de pakken zitten en bieden op een
andere wijze hun diensten aan in functie van de coronamaatregelen. Van
afhaalmaaltijden tot onlineverkoop:
kijk op www.brugge.be/coronavirus/initiatieven-lokale-handelaars.

Koop een cadeaubon en geniet later
De Stad lanceerde ook een campagne om het kopen bij lokale handelaars
te stimuleren. De slogans ‘Kies voor uitgesteld plezier bij je lokale winkelier’ en ‘Brugse BONdgenoten kopen lokaal’ zetten je aan om bij je lokale
handelaar een cadeaubon aan te schaffen die je dan later kunt uitgeven.

Stad Brugge vraagt leveranciers om digitaal te factureren
In deze coronatijden wil het stadsbestuur zijn leveranciers ten volle steunen door garant te staan voor een snelle verwerking van de facturen. Stad
Brugge doet daarom een oproep aan zijn leveranciers om alle facturen digitaal te bezorgen.
Het digitaal aanleveren van de factuur heeft een aantal belangrijke voordelen, zowel voor de leverancier als voor Stad Brugge. De werkwijze is heel
eenvoudig en de facturen bereiken sneller hun bestemming. Daardoor worden ze sneller verwerkt en worden de leveranciers tijdig betaald.
Voor vragen over facturen en betalingen kun je terecht op
boekhouding@brugge.be of 050 44 81 57.
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STAD AAN DE SLAG

Betty Silance

MEDEWERKER CONTACTCENTER
HUIS VAN DE BRUGGELING
Betty is medewerker van het contactcenter in het Huis van de
Bruggeling. In deze uitzonderlijke tijden van corona staat zij
meer dan ooit ten dienste van de Bruggelingen.
“Naar aanleiding van de coronacrisis hebben mijn collega’s en
ik de organisatie van ons werk op zeer korte tijd aangepast.
Omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, bemannen
we het contactcenter van het Huis van de Bruggeling nu van
thuis uit. Ook het opvolgen van de mailbox van Stad Brugge,
het verwerken van meldingen en het beantwoorden van vragen
op de sociale media doen we thuis. Zo’n twee keer per week
ga ik naar het Huis van de Bruggeling om er de onthaalbalie
te bemannen. Die is nu enkel open op afspraak en enkel voor
zaken die absoluut niet kunnen wachten.”

“Wij willen een veilige houvast
zijn voor iedereen die met vragen
zit of het hart wil luchten”
“Mijn werk is inhoudelijk sterk beïnvloed door de coronacrisis.
Bij elke vraag van een burger valt het woord ‘corona’ wel. We
hebben onszelf dus heropgeleid tot een soort van ‘eerste hulp
bij allerhande vragen’. De burger kan rekenen op correcte en
actuele informatie. We zijn ook meer dan anders een belangrijk aanspreekpunt voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, niet-Belgen en daklozen. Wij willen een veilige houvast
zijn voor iedereen die met vragen zit of het hart wil luchten.
Bij het begin van de crisis moesten we de mensen vooral een
luisterend oor bieden en hen geruststellen, maar nu krijgen
we steeds meer praktische vragen. Die zijn heel uiteenlopend
en niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Gelukkig kunnen we ons beroepen op tal van officiële informatiebronnen.
Het kost mij geen moeite om positief te blijven en geduld te
hebben met de burger. Ik ben blij dat ik de mensen kan helpen.
De grootste verandering voor mij is het gebrek aan sociaal
contact. Ik mis het contact met burgers en collega’s. Waar we
normaal gezien zo’n tweehonderd personen per dag in de onthaalruimte ontvangen, zijn dat er nu slechts een tiental. Bovendien moeten we die klanten nu achter glas te woord staan,
op een afstand van anderhalve meter. Contact met mijn collega’s heb ik enkel digitaal en dat lukt best, maar er gaat niets
boven fysieke ontmoeting. Een collega letterlijk een schouderklopje geven kan nu helaas even niet … Ik vind het wel prachtig
dat we met zo’n warm team ten dienste mogen staan van de
Bruggeling. We steunen elkaar door dik en dun en gaan goed
om met alle maatregelen. Dat doet enorm veel deugd.”
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OOK OCMW BRUGGE EN MINTUS BLIJVEN HULP BIEDEN
Tijdens de coronacrisis staan ook het OCMW en welzijnsvereniging Mintus ter beschikking. Ze ondernemen daarbij extra acties.

Voedselbedeling

Opvang voor dak- en thuislozen

Wonen en energie

De voedselbedeling van zaterdag 2 mei in
Sint-Pieters en Steenbrugge vindt plaats van
8.00 tot 11.00 uur. De voedselpakketten zullen
aan de deur worden overhandigd. Sint Pieters Eet en Ecoliving (Assebroek) organiseren
voorlopig geen soepcafé. Het ECOShuis van
Ecoliving in de Langestraat is wel open.

De winteropvang werd verlengd tot donderdag
30 april. Er zijn achttien plaatsen beschikbaar,
verdeeld over de Havenstraat en hotel ’t Putje.
Gratis inbellen kan elke dag vanaf 11.00 uur op
0800 200 09.

Heb je vragen over de betaling van je huur of
zit je met andere vragen over je huisvesting?
Bel het woonloket op 050 47 55 17 of mail naar
woonbegeleiding@ocmw-brugge.be.

Sociale winkel Potpourri en sociale restaurants Pas Partout en Poverello zijn gesloten.
Poverello biedt als alternatief diepvriesmaaltijden aan tegen 1 euro. Voor warme soep betaal
je 0,20 euro. Maaltijden en soep kun je ophalen
in het Meersenhuis van maandag tot zaterdag
tussen 11.00 en 12.00 uur. Voor wie dakloos is,
wordt de maaltijd of soep opgewarmd. Eten
moet je buiten doen. Sociale kruidenier De
Kaba aan het Minnewater blijft open.
65-plussers die aan huis geleverde maaltijden
willen, mogen bellen naar OCMW/Mintus op
050 32 78 95 (dienstencentra) of naar
050 32 74 41 (zorgverlening Mintus).

Het inloophuis (tijdelijk in LDC Van Volden,
Boeveriestraat, Joris Dumeryplein 1) is elke
dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 17.30 uur, ook in het weekend. Het aanbod
richt zich in de eerste plaats op dak- en thuislozen. Andere mensen worden verzocht om thuis
te blijven. In het inloophuis kunnen de gasten
douchen en de wasmachine en droogautomaat
gebruiken. Er gelden veiligheidsmaatregelen
om coronabesmetting tegen te gaan.
De crisisopvang is volledig volzet, ook de doorgangswoningen zijn volledig in gebruik.

Kun je de energiefactuur niet betalen of heb
je vragen over energie, gas of water? Bel het
energieloket op 050 47 55 13 of stuur een mail
naar energieloket@deschakelaar.be.
De Vlaamse overheid neemt voor 'wonen en
energie’ ook twee crisismaatregelen. Voor
wie door technische werkloosheid minder
inkomsten heeft, zal de Vlaamse overheid
de water-, gas- en elektriciteitsfactuur een
maand lang overnemen. In deze periode van
uitzonderlijke maatregelen zullen er geen afsluitingen gebeuren.
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Onderwijs en kinderen

Buurt- en dienstencentra zijn gesloten maar blijven actief

Het OCMW biedt gezinnen met schoolgaande kinderen tijdelijke onder
steuning met:
- de verdeling van gratis tweedehandscomputers of een tegemoetkoming tot 100 euro bij de aankoop van een tweedehandscomputer via Oxfam Solidariteit;
- een gratis internetaansluiting via Telenet Wi-free;
- gratis printservice voor opdrachten en taken die op school ingediend moeten worden.
Neem contact op met je maatschappelijk werk(st)er bij het OCMW of
met vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be om hier meer over te weten.

Uit voorzorg tegen de verspreiding van het coronavirus zijn de buurt- en
dienstencentra van Mintus tijdelijk gesloten, maar je kunt contact opnemen via 050 32 78 95. Want intussen zit men er niet stil. Er wordt ingezet op allerlei initiatieven, onder meer in het kader van de campagne
Vierkant tegen Eenzaamheid. De Stad, de Vrijwilligerscentrale, tal van
OCMW-diensten en Howest werken eraan mee.
Zo lanceerden de centra een folderactie bij alle 65-plussers. Op die folder staat meer over waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning
tijdens deze crisis. Daarnaast bellen medewerkers van Mintus en het
OCMW alle 85-plussers op met de vraag of ze iets voor hen kunnen doen.

Heb je vragen over je kinderen? Wil je advies over hoe je hen het best
informeert over deze situatie? Neem contact op met Huis van het Kind
Brugge op 050 47 55 15 of via info@huisvanhetkindbrugge.be. Op maandag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur kun je bellen en chatten met Huis van het Kind Brugge. Voor een chatgesprek surf je naar de
Facebookpagina en klik je op ‘Chatbericht sturen’.

Samen met Howest Brugge worden babbelbuddy’s ingeschakeld. Deze
vrijwilligers maken op regelmatige basis tijd vrij om een babbeltje te
maken met wie zich eenzaam voelt. Dit gaat via telefoon, Skype of andere onlinemiddelen.
De boodschappendienst werd uitgebreid. Per wijk staan vrijwilligers,
buren en medewerkers paraat om boodschappen te doen. Heel wat vrijwilligers blijven zich aanmelden om te helpen.

Babbelbuddy
Heb je nood aan een telefoontje, een brief of een videochat? Doe een
beroep op een babbelbuddy. Die biedt sociaal contact, een goed gesprek
en het gevoel dat iemand om je geeft.
Meer informatie? Of wil je een babbelbuddy worden?
Surf naar www.brugge.be/babbelbuddy.

Senioren
Senioren zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. In samenspraak
met welzijnsvereniging Mintus krijgen ze maximale ondersteuning en
bescherming. Daarom zijn de dienstencentra en centra voor dagverzorging gesloten. In woonzorgcentra is bezoek van externen, vrienden
en familie tijdelijk niet meer toegelaten. Afwijkingen hierop kunnen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen worden toegestaan door de directie.
Neem voor meer info contact op met de WZC-directie. Die bekijkt hoe
en of ze kan helpen.

De medewerkers nemen ook videoboodschappen op en lanceren ludieke
acties in de buurten. Daarnaast werken ze actief mee aan Radio Solidair
op 102.7 FM. Elke werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur hoor je berichten
over getroffen maatregelen, beschikbare diensten en de aangepaste
dienstverlening. OCMW Brugge en Stad Brugge leveren informatie op
maat aan en lokale handelaars kunnen laten weten waarvoor klanten
nog terecht kunnen bij hen. Wie zelf een boodschap wil inspreken voor
een vriend(in) of familielid, of wie iemand een hart onder de riem wil
steken, kan een boodschap of verzoek bezorgen aan Radio Brugs Om
meland (050 34 94 94, sms via 0483 76 42 58, info@ommeland.be).
Neem voor meer info een kijkje op de Facebookpagina Brugge Solidair,
op www.brugge.be/corona of op een van de Facebookpagina’s van de
dienstencentra.
Heb je zelf een idee? Laat het weten via 050 32 78 95.

INTERVIEW
Davy Desmedt, verpleegkundige in Woonzorgcentrum Ter Potterie

In deze sector is het extra
belangrijk dat we elkaar
helpen en ondersteunen

D

avy Desmedt is verpleegkundige in woonzorgcentrum Ter Potterie. Hij werkt op de
afdeling ‘De Reien’, waar mensen met een
fysieke of mentale beperking zorgafhankelijk zijn.

richtlijnen. We houden ons ook aan de social distancing, bijvoorbeeld tijdens onze pauze, tijdens het
eten of tijdens briefingmomenten. We waren al een
heel sterk team voor deze crisis en dat wordt nu alleen maar bevestigd. In deze sector is het extra belangrijk dat we elkaar helpen en ondersteunen.

Wat doen jullie om besmettingen te vermijden?
DAVY DESMEDT We volgen natuurlijk de richtlijnen
rond handhygiëne en druppelbesmetting. Bij ieder
contact dragen we handschoenen en nadien wassen
we onze handen. Indien nodig dragen we ook mondmaskers, bijvoorbeeld wanneer we weten of vermoeden dat een bewoner besmet is. Momenteel is
dat gelukkig nog niet het geval. We meten ook twee
keer per dag onze temperatuur. Bij verhoging moeten we onmiddellijk ons diensthoofd inlichten en de
huisarts raadplegen.
Thuis neem ik eveneens heel wat voorzorgen. Werkkledij hou ik gescheiden van de rest en ik ga frequenter douchen. Natuurlijk volg ik de algemene
richtlijnen zoals genoeg slapen en gezonde voeding
eten. Ik vermijd sociaal contact en ik kom enkel buiten voor het hoogstnoodzakelijke, zoals naar de winkel of de apotheek gaan.

Moeten jullie extra uren draaien? Ziet jouw werkdag er anders uit dan voor het coronatijdperk?
D. DESMEDT Wanneer het nodig is, werken we ex
tra uren, maar het lukt voorlopig wel. Als collega’s
onder elkaar zijn we altijd al solidair geweest. Wanneer iemand niet kan komen werken door ziekte of
familiale omstandigheden, springen we voor elkaar
in. Momenteel zijn er niet meer afwezigheden dan
anders. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid. Er is ook geen reden tot paniek. De bewoners
optimale zorg geven blijft onze prioriteit. We hebben
sowieso geen overschot aan werkkrachten, iedereen
doet dus wat hij of zij kan.

In het woonzorgcentrum proberen we alles zo normaal mogelijk te laten verlopen, ook het contact
met onze bewoners. Natuurlijk hebben veel van hen
vragen en zijn er onduidelijkheden. We proberen zo
goed mogelijk antwoorden en verklaringen te geven
door vaak met hen te praten.
De animatie op onze diensten gaat gewoon door. Het
grote verschil is dat alle activiteiten nu binnenshuis
moeten doorgaan en dat we de interactie met de
familie moeten missen. Zowel voor de coronacrisis
als nu zorgen we dat de bewoners een leuke, vrolijke
dag beleven. Vroeger deden we regelmatig buitenactiviteiten of gingen we wandelen, maar nu vinden
alle activiteiten plaats op de eigen afdeling. We willen onze bewoners een zinvolle daginvulling blijven
geven en dat lukt ook.
Hoe is de sfeer op het werk?
D. DESMEDT Het is normaal dat er een zekere schrik
heerst, maar er is samenhorigheid en de sfeer is
goed. We werken allemaal extra hard om te voorkomen dat bewoners ziek worden. Er is geen paniek,
maar we zijn extra oplettend en volgen de regels en
www.mintus.be

Hoe gaan de bewoners om met deze situatie?
D. DESMEDT Iedereen gaat er op zijn eigen manier
mee om. Het moeilijkste is dat de bewoners hun
zoon, dochter, partner … moeten missen. We hebben
veel individuele gesprekken met hen op hun kamer.
We luisteren naar hun vragen en geven aandacht aan
emoties zoals pijn, verdriet en gemis. Over de middag houden we per afdeling koffiemomenten. Dan
luistert iedereen naar elkaars vragen. Alle bewoners
kunnen wekelijks, op verschillende momenten, psychologische bijstand krijgen. De vele berichten in de
media maken er ons werk niet altijd gemakkelijker
op. De beelden die de bewoners te zien krijgen, confronteert hen dagelijks met de coronacrisis en dat
voedt de ongerustheid. Maar nogmaals, we ondersteunen iedereen op welke manier dan ook. We zijn
er voor elkaar.
Hoe kunnen de bewoners contact houden met hun
familie?
D. DESMEDT We hebben laptops en tablets waarmee
ze elke week op vaste momenten kunnen Facetimen
of Skypen. We voorzien ook handleidingen voor de
familie thuis zodat ook zij weten hoe ze ermee kunnen werken. Natuurlijk kunnen de bewoners ook gewoon bellen of brieven schrijven. Het is soms emo
tioneel, maar onze bewoners appreciëren elke vorm
van contact enorm.
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MEDISCH TRIAGEPUNT
IN DAVERLO
Op vraag van de federale overheid richtten Stad
Brugge, de huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen een medisch triagepunt in op de site van
Sportcomplex Daverlo. Patiënten kunnen in dit triagepunt enkel terecht na doorverwijzing van hun
huisarts. Ze mogen er niet op eigen initiatief naartoe gaan.
Het doel van dit triagepunt is om personen die
vermoedelijk besmet zijn met COVID-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderwerpen
aan een klinisch onderzoek. Naast dit onderzoek
worden er geen bijkomende medische zorgen geboden. Er wordt enkel nagegaan of de patiënt in
kwestie gehospitaliseerd moet worden of verder
thuis kan worden verzorgd.

ENKEL OP VERWIJZING

Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing van een
huisarts terecht in het triagepunt. Zieken mogen er
in geen geval op eigen initiatief naartoe.
Het eerste aanspreekpunt blijft altijd je eigen huisarts. Met hem of haar neem je telefonisch contact
op. De huisarts beslist of je al dan niet naar het
triagepunt moet gaan.

HULPLIJNEN VOOR BURGERS MET VRAGEN

Algemene vragen over corona?
Bel naar 0800 14 689 (algemeen infonummer).
Medische klachten? Bel naar je huisarts of - tijdens
het weekend - naar de wachtdienst (telefoonnummer 1733).
De huisarts kan een consultatie doen via de telefoon
en indien nodig doorverwijzen naar het triagepunt.

WAT DOE JE NIET?

Ga NIET op eigen initiatief naar de huisarts.
Ga NIET op eigen initiatief naar de spoedafdeling.
Ga NIET zonder doorverwijzing van de huisarts
naar een triagepunt.

Wie andere ernstige medische klachten
heeft, mag niet aarzelen om een beroep
te doen op de diensten van een ziekenhuis. Bij twijfel contacteer je eerst je
huisarts of de huisartsenwachtpost. Bij
hevige pijnen of aanwijzingen van een
ernstig lichamelijk probleem, bel je 112
of probeer je op een veilige manier de
spoeddiensten van een ziekenhuis te bereiken. Wacht niet tot het te laat is!

Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek

DANKBAARHEID VOOR AL
WIE STRIJDT TEGEN HET
CORONAVIRUS: KLOK VAN HET
BELFORT LUIDT ELKE AVOND
Over het hele land tonen mensen op allerlei manieren hun dankbaarheid en steun voor al wie strijdt tegen het coronavirus. Brugge sluit zich
hier graag bij aan. Elke avond om 20.00 uur luidt de klok van het Belfort
gedurende vijf minuten. Dit geeft extra weerklank aan het applaus dat al
in heel wat Brugse straten spontaan weerklinkt op datzelfde uur.
Daarnaast start stadsbeiaardier Wim Berteloot elke bespeling van de
beiaard op woensdag, zaterdag en zondag, telkens om 11.00 uur met de
klassieker ‘Wij zullen doorgaan‘ van Ramses Shaffy.
Wereldwijd kan iedereen deze prachtige klanken beluisteren via een
livestream op de Facebookpagina van de Brugse Klokkenspelvereniging.
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JONG.BRUGGE.BE
JONG.BRUGGE.BE BUNDELT TIPS
VOOR KINDEREN EN JONGEREN
Ook voor kinderen en jongeren zijn het vreemde tijden. Elke dag
thuisblijven, niet meer samen met de vrienden ravotten op het
speelplein en geen jeugdbeweging meer ... Om de tijd van de kinderen toch op een leuke manier in te vullen, bundelt de Jeugddienst
op de website jong.brugge.be allerlei tips om kinderen een leuke
dag te laten beleven.
Hieronder staan alvast een aantal suggesties. Benieuwd naar
meer? Check jong.brugge.be.
SLECHT WEER, OF GEEN TUIN MET EEN BOOM? MAAK
EEN COOLE MINIBOOMHUT IN EEN KAMERPLANT.
MAAK SNEEUW! MENG EEN GELIJKE HOEVEELHEID MAISZETMEEL
EN SCHEERSCHUIM … EN KLAAR IS KEES.
GA OP WEEKEND IN JE EIGEN TUIN.
START JE EIGEN LABORATORIUM MET LEUKE PROEFJES. OP DE
WEBSITE VIND JE EEN AANTAL LEUKE IDEEËN.
BOUW JE EIGEN KNIKKERBAAN MET WC-ROLLEN.
DAARVOOR DIENDE DUS AL DAT TOILETPAPIER …
MAAK EEN TIJDSCAPSULE. VERZAMEL EEN AANTAL VOORWERPEN,
FOTO’S EN BRIEFJES IN EEN HOUTEN OF METALEN DOOS. BEGRAAF
DEZE IN JE TUIN OF VERBERG ZE IN HUIS.
ORGANISEER EEN OMGEKEERDE DAG. START DE DAG MET EEN
HEERLIJK BORD SPAGHETTI, PROBEER OMGEKEERD TE PRATEN,
SCHRIJF MET JE ANDERE HAND … EN VERGEET UITERAARD
DE OCHTENDGYMNASTIEK NIET VOOR JE GAAT SLAPEN.
ORGANISEER EEN MARATHON-GEZELSCHAPSPELLETJESDAG.
ZET DE KERSTBOOM EN VERSIER DIE MET
ALLES WAT VOORAL NIET-KERST IS.
Het overzicht wordt regelmatig aangevuld. Wie zelf een leuk idee
heeft, kan dit laten weten via de Facebook- of Instagrampagina van
de Jeugddienst.

SCHOLEN EN KINDEROPVANG
Tot nader order werden alle lessen en buitenschoolse
activiteiten geschrapt. Er is schoolopvang voor kinderen van wie de ouders in de gezondheidszorg of in de
essentiële publieke sectoren werken of wanneer de
ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang
bij de grootouders. Voor dit onthaal mogen de scholen
uitsluitend eigen personeel inzetten.
Moet je toch werken? Doe voor de opvang van je kinderen een beroep op familieleden, vrienden, de school
van je kind of een onthaalmoeder. Schakel geen mensen in die behoren tot de risicogroepen, zoals ouderen.
Ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, hierdoor
specifieke opvangnoden hebben en niet meer terecht
kunnen bij de eigen opvang, kunnen ook aankloppen
bij het Loket Kinderopvang Brugge dat noodopvang
voorziet. Noodopvang is er ook voor sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie.
Meer info via 050 47 55 14 (van maandag tot en met
vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur),
loket@kinderopvangbrugge.be en www.brugge.be/coronavirus/nieuws/noodopvang-loket-kinderopvang.

Heb je de afgelopen dagen soms last van:

26

Lichamelijk
hoofdpijn, rugpijn, spierpijn
verminderde eetlust
hartkloppingen
klamme, zweterige handen
vermoeidheid, slaapproblemen

Gedachten

prikkelbaarheid
onrustig gevoel, nervositeit
sombere buien, angst
futloos gevoel, lusteloosheid
machteloosheid

Gedrag

vergeetachtigheid
geheugenproblemen
concentratieproblemen
negatieve gedachten

STRESS IN TIJDEN
VAN CORONA:
EEN NORMALE
REACTIE OP
ABNORMALE
OMSTANDIGHEDEN

Gevoelens

minder presteren, fouten maken
sneller huilen, sneller in woede uitbarsten
overmatig/minder eten
meer roken, alcohol of drugs gebruiken

Dit zijn stress-symptomen!
Deze symptomen zijn een normale reactie op abnormale omstandigheden! Het is normaal
dat je je nu zo voelt, dat is ook oké. In normale omstandigheden hebben we een gevoel van
controle en voorspelbaarheid. Wanneer dit gevoel wegvalt (zoals nu) kunnen gevoelens
I van
spanning en stress ontstaan en al snel de overhand nemen.

Oké, maar wat kan ik hier aan doen?

Beweeg en wees creatief!
Maar doe vooral wat goed voor jou
voelt! Je hoeft niet opeens een
marathon te lopen.

Wees mild voor jezelf en
anderen!
Zorg voor jezelf en voor elkaar!

Zorg voor structuur in je dag!
Maak een dagschema: sta op een vast
tijdstip op, ga op tijd slapen en voorzie
een gezonde maaltijd op vaste
tijdstippen (ontbijt, lunch, diner,
snacks).

Volg betrouwbaar nieuws en
doseer!
Je hoeft niet elk moment van de dag upto-date zijn. Voorzie per dag één
moment waarop je een betrouwbare
bron checkt.
www.info-coronavirus.be

Blijf verbonden met
vrienden en familie!

Ontspan en geniet van je
#kleingelukske!

Praat over je gevoelens, deel je
#kleingelukske, speel een online
spel, organiseer een skyperitivo*...

Doe een relaxatieoefening*, lees
een boek, knuffel met je huisdier,
geniet van de kleine dingen,…

(*zie de App ‘Zoom’)

(*zie het ‘Ademhalingsvierkant’’)

Blijft het moeilijk om je stress onder controle te houden?
GEVOELENS
Stress wordt vaak uitgelokt door een bepaalde situatie. Daarbij zal de manier
waarop je je gedraagt in die situatie, maar ook de manier waarop je naar de
situatie kijkt (en de gedachten die hierbij ontstaan) beïnvloeden hoe je je voelt.

GEDACHTE

GEDRAG

Wanneer we stress ervaren kunnen we dus twee dingen doen:
Anders denken. Door in te gaan op correcte info en niet-helpende gedachten
omtrent de situatie om te zetten in helpende gedachten.
Of anders doen! Door te bewegen, te praten en te ontspannen.

Even oefenen op het anders doen?
Ontspannen met behulp van het
"Ademhalingsvierkant"
Ontspannen kun je onder andere doen door
rustig in en uit te ademen via de buik.
Een hulpmiddel daarbij is het
"Ademhalingvierkant".
Het is heel eenvoudig en doe je zo:
Start bij het bolletje linksboven en adem in. Het kan
helpen om hierbij de bolletjes van het vierkant te volgen.
Hou aan een hoekpunt je adem even vast. Adem nadien
uit aan hetzelfde ritme van het inademen en volg
opnieuw de bolletjes van het vierkant. Doe dit tot
wanneer je ademhaling dieper wordt en je meer
ontspannen bent*.
*Het is belangrijk je eigen tempo te volgen en te doen wat goed
voelt. Zorg dat het uitademen steeds gelijk aan of iets langer
duurt dan het inademen!

Voel je dat je nood hebt aan een gesprek met een professionele
hulpverlener omdat het je allemaal te veel wordt?
Neem contact op met
tele-onthaal
www.tele-onthaal.be
106

Neem contact op met een
medewerker van CAW
Brugge

Chat met een medewerker
van CAW Brugge

050 66 30 01

www.caw.be

Meer nuttige links

(elke dag tussen 13 en 17u)

www.brugge.be/coronavirus
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MELDINGSKAART
Ik wil het volgende signaleren (juiste plaats en omschrijving):

Naam
Adres
Telefoon
Mail
Datum melding

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

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

facebook.com/destadbrugge
twitter.com/stadbrugge
instagram.com/stadbrugge
Let op: dit Stadsmagazine bevat informatie over de
coronacrisis. Deze informatie was correct op het moment
van druk (14 april 2020), maar de situatie verandert vaak.
Voor de meest actuele stand van zaken kun je terecht
op 050 44 800, info@brugge.be en www.brugge.be.

