
brugge.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 10 - nr 6 - oktober - noVember 2011

Sint-Kruis is één van de mooiste randgemeenten van Brugge: het is er aangenaam 
wonen, er is een ruim aanbod aan sport- en recreatiemogelijkheden, je kan je er 
veilig verplaatsen en het verenigingsleven bloeit. Het stadsbestuur, onder leiding 
van onze burgemeester Patrick Moenaert, investeert volop in Sint-Kruis. Niettemin 
staan we voor een aantal belangrijke uitdagingen: zo neemt bv de druk op het 
groene karakter van onze gemeente toe door een aantal nieuwe verkavelingen, en 
dringen zich een aantal belangrijke ingrepen op het vlak van mobiliteit op. Een 
oplossing voor de Maalse Steenweg is hierbij van groot belang. U leest er meer over 
op pagina 4, 5 en 8. Onze CD&V-mandatarissen volgen alle dossiers van Sint-Kruis 
nauwgezet op, zowel in het stadsbestuur, als in de OCMW- en gemeenteraad.  U kan 
op ons rekenen, elke dag opnieuw.

Franky Segaert, voorzitter CD&V Sint-Kruis
Dirk De fauw, CD&V-lijsttrekker 2012

Sint-Kruis in goede handen
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CD&V Sint-Kruis waakt over een 
evenwichtig woonbeleid 

Via haar gemeenteraadsleden volgt 
CD&V Sint-Kruis dit van zeer nabij 
op. Gemeenteraadslid Guy Rogis-
sart verduidelijkt : “voor ons is een 
goede integratie, vlotte adminis-
tratieve afhandeling en sociale mix 
cruciaal”.

Goede integratie met de 
omgeving
Guy Rogissart : “Een mooi voor-
beeld van onze aanpak vormt het 
verkavelingdossier in Puyenbroeck.  
CD&V Sint-Kruis volgde dit dos-
sier samen met de buurt zeer alert 
op, en verzette zich – met suc-
ces-  tegen de initiële plannen. Het 

uiteindelijk door de gemeenteraad 
goedgekeurde plan is evenwichtig :  
het aantal bouwloten bleef  beperkt, 
de ontsluiting belast zo weinig 
mogelijk de woningen in De Linde, 
bovendien behoudt men een be-
langrijk deel van de fauna en flora in 
dit prachtig park.”

Snelle en correcte afhan-
deling van vergunningsdos-
siers
Guy Rogissart : “De ombudsman 
kreeg de voorbije jaren heel wat op-
merkingen over de administratieve 
afhandeling van bouwdossiers. Dit 
is voor ons een belangrijk aan-

dachtspunt. Vanuit de gemeenteraad 
volgt de CD&V fractie de algemene 
evolutie nauwgezet op.”

Sociale mix
Guy Rogissart : “Wij zouden graag 
zien dat in alle verkavelingen 25 % 
van de kavels voorzien wordt voor 
sociale woningen. Dit zorgt voor 
een evenwichtige spreiding van de 
bevolking. We vragen ook om in alle 
verkavelingdossiers niet alles vol te 
bouwen. Het is belangrijk dat men 
voldoende open ruimte voorziet 
zodat kinderen, jongeren en volwas-
senen kunnen wonen en elkaar ont-
moeten in een aangenaam kader.”

Wonen is een belangrijk gegeven voor CD&V. Het is 
belangrijk en een recht dat alle jonge gezinnen maar 

ook ouderen zich kunnen nestelen in Sint-Kruis. 
Door de hoge vraag is de (prijs)druk op de woning-

markt groot. In het licht hiervan is het positief dat er de 
voorbije jaren heel wat nieuwe woningen in Sint-Kruis 
zijn bijgekomen. 

Recreatie is een belangrijke stedelijke beleidsoptie. Sint-
Kruis beschikt op dit vlak over een zeer ruim aanbod. 
Vele nieuwe voetbalvelden, tennisvelden en ‘petanque’-
velden werden recent aangelegd in Sint-Kruis. De Gulden 
Kamer is het Mekka van de sport voor alle leeftijden. Ook 
het BLOSO-centrum Julien Saelens, waar twee bijkomen-
de sporthallen worden gebouwd, ligt maar net over de 
grens met Assebroek. 

De belangrijkste realisatie vormt het 
pas vernieuwde Interbad. Naast de 
bestaande infrastructuur werd een 
nieuw recreatiebad met alles er op 
en er aan gerealiseerd : stroomver-
snellingen, watervallen, borrelbad,… 
Bovendien werd ook de omgeving 
aangepakt met bijkomende parking.. 
Niet voor niets  werd het zwembad 

door een belangrijke mediagroep ge-
quoteerd als het beste zwembad in 
de regio. Het is zeker een bezoekje 
waard!

Ook het Veltembos werd aangepakt. 
Gemeenteraadslid Marieke Dermul 
: “CD&V Sint-Kruis drong al lang 
aan op een herwaardering van dit 

speelbos. Het stadsbestuur liet een 
volledig nieuwe fit-o-piste aanleg-
gen, naar de normen van BLOSO.  
We dringen bij het schepencollege 
ook aan om te denken aan de jon-
geren die elkaar ontmoeten aan de 
ingang van Interbad. Zo zou men 
er bijvoorbeeld een omgebouwde 
container kunnen voorzien.”

Interbad en omliggende Veltembos vernieuwd
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Sint-Kruis heeft sinds lang 
een bloeiend verenigings-
leven, hierdoor is er een 
grote nood aan vergader- 
en activiteitenruimten. Het 
gemeenschapshuis van 
Sint-Kruis, in de Moerkerk-
se Steenweg 190,  biedt 
heel wat faciliteiten maar 
was dringend aan vernieu-
wing toe.

Paul Jonckheere,  CD&V-fractielei-
der in de gemeenteraad, licht toe : 
“Na overleg  met de  vele gebrui-
kers, heeft het stadsbestuur belang-
rijke infrastructuurverbeteringen la-
ten goedkeuren. De stad zal voor de 
polyvalente zaal een verplaatsbare 
en opbergbare zittribune aankopen. 
Dit is belangrijk omdat de huidige 
zittribune het grootste deel van 
de zaal in beslag nam. De nieuwe 
tribune is verplaatsbaar en kan 
gemakkelijk opgeborgen worden 
waardoor de oppervlakte van de zaal 
weer optimaal kan gebruikt worden. 
Daarnaast wordt ook de bar volle-

dig vernieuwd. Tenslotte wordt ook 
het aftandse administratief  gedeelte 

opgesmukt met onder andere ook 
nieuw meubilair.

Gemeenschapshuis vernieuwd

Uw CD&V-aanspreekpunten 
in Sint-Kruis

Francky Segaert, Voorzitter, 
Brugse Mettenstraat 20, 8310 Sint- Kruis 

(francky.segaert@pandora.be)
Paul  Jonckheere , Fractieleider en gemeenteraadslid, 

Polderhoeklaan 19, 8310 Sint-Kruis 
(info@paul.jonckheere.be)

Marieke Dermul, Gemeenteraadslid, 
Welvaartstraat 29, 8310 Sint-Kruis 

(mariekedermul@gmail.com)
Guy Rogissart, Gemeenteraadslid, 

Wiedauwbos 38, 8310 Sint-Kruis 
(guy.rogissart@skynet.be) 

Linda Vandenbruwaene, OCMW raadslid, 
Veltemweg 117, 8310 Sint-Kruis 

(linda.vandenbruwaene@ocmw-brugge.be)
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Gedurende deze bestuurs-
periode investeerde het 
stadsbestuur veel in de 
faciliteiten  voor fietsers en 
voetgangers in Sint-Kruis. 
OCMW-raadslid Linda 
Vandenbruwaene licht de 
stedelijke realisaties en de 
CD&V prioriteiten toe :

Gulden Kamer
Linda Vandenbruwaene :  
“Eén van de mooiste recente 
realisaties vormt het nieuw fietspad 
doorheen het domein ‘Gulden 
Kamer’. Dit pad is een ideaal 
fiets- en wandelpad voor vele 
Sint-Kruisenaars. Je kunt er zelfs 
gezellig aperitieven en picknicken 
aan de banken ter hoogte van het 
Zuidervaartje. Daarnaast werden 
vele voetpaden vernieuwd, dit vnl. 
in Male en langs de Moerkerkse 
Steenweg.” 

Aanpak van de 
Maalsesteenweg 
Linda Vandenbruwaene : “De 
recente evaluatie van het stedelijk 
mobiliteitsplan – besproken en 
goedgekeurd in de gemeenteraad 
van september - heeft er 
voor gezorgd dat belangrijke 
wensen van CD&V Sint-Kruis 
werden opgenomen. Zo komt 
er een verkeersstudie over 
de Maalsesteenweg. Door de 
nieuwe winkel- en woonzones 
langs deze baan, komt de 

verkeersveiligheid in het gedrang 
en is de verkeersdoorstroming 
problematisch. Deze invalsweg naar 
Brugge moet dringend hertekend 
worden.” 
 
Rechtstreekse verbinding 
met het station
Linda Vandenbruwaene : “De 
uitbouw van het openbaar vervoer 
in Sint-Kruis is belangrijk. Vooral 
snellere verbindingen – waarbij niet 
steeds de Brugse binnenstad wordt 
doorkruist -  zijn voor ons prioritair. 
Een belangrijke realisatie hierbij is 
de invoering van buslijn 10 waar je 
rechtstreeks naar het station kunt 
rijden vanaf  de kerk.”

Veilige woonzones 
Linda Vandenbruwaene : “Veilige 
woonzones zijn voor CD&V 
cruciaal. We zijn dan ook tevreden 
met de verdere invoering van de 

Zone 30 in Sint-Kruis en Male.
We hebben ook aangedrongen 
bij het schepencollege om 
de parkeerdruk langsheen de 
aanpalende straten langs de ring 
weg te werken. Er ligt een voorstel 
op tafel om een nieuwe en beter 
gelegen randparking te realiseren 
langsheen de Altebijstraat. Ook de 
punctuele parkeerdruk langsheen 
de Geralaan (Gulden Kamer) moet 
aangepakt worden. We vragen 
hierbij een bijkomende parking en 
een andere locatie voor het parkeren 
van vrachtwagens (buiten de 
woonzones).”

Voor een verkeersveilig Sint-Kruis


