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DE ToEkomsT
luistert

CD&V Brugge door weer en wind actief 
in het Noorden 

CD&V Brugge blikt terug op talrijke realisaties in het Noorden van Brugge. De verwezenlijkingen in 
de polderdorpen Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge stonden de afgelopen 6 jaar 
dagelijks op de agenda van de lokale mandatarissen Ingrid Vandamme en Erik snauwaert. 
De toekomst brengt nog meer uitdagingen: de uitbreiding van de haven, de drukke verkeerswegen 
die de dorpen doorkruisen, de nieuwe zeesluis, de A11….. 
Alleen als we continu en toekomstgericht blijven samen werken, kunnen we van onze dorpen leef-
bare gemeenschappen maken. 
samen met lijsttrekker Dirk De fauw en minou Esquenet uit Lissewege kijken Ingrid Vandamme en 
Erik snauwaert hoopvol naar de toekomst. 
U leest er meer over op de volgende pagina’s. 

Zeebrugge: pag 4 Dudzele: pag 5 Lissewege/Zwankendamme: pag 8 



Zeebrugge: het beleid verdient continuïteit

De jeugd van de dorpskern te Zeebrugge 
kan zich uitleven in het vernieuwde sint-
Donaaspark. Allerlei speeltuigen nodigen 
de kinderen uit tot ontspanning en 
avontuur. Bij de petanquevelden kunnen 
sportieve senioren elkaar ontmoeten 
bij een spelletje petanque. In de nabije 
toekomst wordt de Heiststraat vernieuwd 
en komen er sociale woningen in het 
oud Gemeentehuis. ook een betere 
en veilige verbinding tussen het sint-
Donaaspark en de rederskaai staat op 
ons programma. 

stad Brugge wil blijven investeren in een warm Zeebrugge voor zowel de lokale bevolking, de 
aangespoelde nieuwe bewoners als de toeristen. maar dit gebeurt niet blindelings. Elk wijk kwam 
de laatste 6 jaar aan bod. Elke leeftijdscategorie moet zich kunnen terugvinden in het lokaal beleid. 
Hiervoor werden in de laatste jaar al veel inspanningen geleverd. Dit beleid verdient continuïteit. 

De aankoop en inrichting van het 
oude stationsgebouw tot een prachtig 
werkend buurthuis is één van de 
mooie realisaties voor een leefbaar 
stationswijk te Zeebrugge. Dagelijks 
krijgen bewoners er de kans om elkaar 
te ontmoeten, aan workshops deel te 
nemen en een antwoord te krijgen op 
hun vragen en opmerkingen. 

De verlenging van de st George’s day-
wandeling, het vernieuwde badengebouw, 
de terrassen op het strand en een 
mooie speeltuin op het zand geven aan 
Zeebrugge strandwijk een meerwaarde 
voor zowel de lokale bevolking als de 
toeristen . ook het vergrote sportstrand 
brengt jonge sportievelingen naar het 
strand van Zeebrugge. In de toekomst 
moeten we nog meer zorgen voor 
vernieuwende activiteiten op het strand, 
voor een propere zeedijk en een betere 
toegankelijkheid van de wijk. 
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Dudzele

Dudzele een leefbaar dorp nabij een wereldhaven!

Van alle Vlaamse centrumsteden zijn de bewoners van Brugge het meest fier op hun stad. Dat 
blijkt alvast uit de meest recente Vlaamse stadsmonitor: meer dan 86 % van de Bruggelingen is 
tevreden over zijn stad. 
De stad scoort uitstekend op vlak van economie, 
veiligheid, communicatie, mobiliteit en vertrou-
wen in de medemens en in de lokale overheid. Ik 
ben ervan overtuigd dat deze hoge score ook van 
toepassing is voor ons Polderdorp Dudzele.
Gelegen aan de rand van een wereldhaven met 
groeiende zeehavenactiviteiten, een bloeiende 
economie en toenemende tewerkstelling blijft 
Dudzele een leefbare gemeenschap.
Dat is mee de verdienste van het stadsbestuur. 
onder de leiding van burgemeester Patrick moe-
naert werden er inspanningen gedaan om het 
leven voor de bewoners van Dudzele aangenamer én veiliger te maken.

DWA riool langs de Westkapelse steenweg en het 
Cathemgoed

Binnenkort heeft heel Dudzele een volwaardig 
rioolstelsel! Het afvalwater zal straks via een 
afvalwaterriool niet meer in de grachten terecht 
komen maar via een pompstation en een persleiding 
naar het zuiveringsstation gestuurd worden. Een 
informatievergadering vond plaats eind 2008 om de 
betrokken bewoners tijdig degelijk in te lichten.

een ander groot project waar alle Dudzelenaars inspraak krijgen is Cathemgoed

Cathemgoed is het gebied tussen de havenrandweg ( A11 ) en het dorp van Dudzele.
Binnen enkele jaren moet Cathemgoed Dudzele visueel afschermen van deze A11 en de haven van 
Zeebrugge. Iedere inwoner van Dudzele heeft de gelegenheid om mee te denken hoe dit gebied 
(8 ha.) zal heringericht worden. Een forum op 19 april en diverse werkgroepen waren de aanzet tot 
volledige inspraak.

De leeFBAArHeiD VAN DuDZele KAN er AlleeN MAAr BiJ VerBetereN

Erik snauwaert, Gemeenteraadslid CD&V Brugge

een zeer veilig en comfortabel fietspad 
langs de Dudzeelse steenweg

Dit fietspad, officieel ingereden op zaterdag 23 juni 
2007, kwam tot stand met de financiële steun van de 
Vlaamse overheid.
De stad Brugge en de verantwoordelijke schepen van 
openbare werken Jean Pierre Vanden Berghe zorgden 
ervoor dat de fietsers, waaronder veel studenten, een 
veilig fietspad voor de wielen geschoven kregen.
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Het is goed leven in Lissewege, een van de mooiste parels aan de 
Brugse kroon. In de schaduw van die grote wereldspeler die de haven 
is, ligt een prachtig en aangenaam leef-dorp.
Het stadsbestuur van Brugge investeerde de voorbije jaren heel 
wat in Lissewege, en doet permanent veel inspanningen om het 
erfgoed zo goed mogelijk te bewaren en bewaken. Diverse straten 
werden heraangelegd en verbeterd. sinds een aantal jaren kunnen 
we wekelijks onze aankopen doen op de markt. Jaarlijks krijgen 
we structurele subsidies voor een aantal happenings, zoals het 
Lichtjesfestival, de Beeldenroute van Gratien, het mA-festival, de 
avond- en de kerstmarkt.
ondertussen vergaten wij niet te denken aan de toekomst: wij 
zorgden ervoor dat het dorp niet zal worden afgesloten van de 
N31 en het begin van de stationsstraat, dat er een bijkomende 
busverbinding komt in deze financieel barre tijden en dat de belbus 
blijft rijden. In het kader van de werken aan het spoor komt er een 
nieuw en veilig fietspad tussen Lissewege en Zwankendamme.
 
Het is goed leven in de dorpen ten noorden van Brugge, en dat willen we zo houden, daarom 
verdienen Zeebrugge, Zwankendamme, Dudzele en Lissewege evenveel aandacht van het 
stadsbestuur als de rest van Brugge.

minou Esquenet, Bestuurslid CD&V Brugge

lissewege op het goede spoor

WerK Mee AAN De tOeKOMst sAMeN Met 
ONs teAM VOOr 14 OKt 2012
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Heeft u een vraag over het stadsbeleid of de lokale CD&V werking in onze dorpen?
of heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel dan niet en neem contact op met ons 
We hebben ook een sterk team uit Brugge Noord dat uw belangen verdedigt.
Zij verdienen uw stem voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
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