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Wij stropen onze mouwen op 
voor Sint-Andries en Sint-Michiels

Het is goed leven in Sint-Andries en Sint-Michiels. Ook Patrick Moenaert en 
Dirk De fauw zijn hiervan overtuigd, en zetten er zich elke dag ten volle voor 
in. De burgemeester én de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2012 verduidelijken waarom.

De voorbije jaren heeft zich in onze levendige deelgemeenten heel wat 
afgespeeld. Wat onthoudt u? 

Burgemeester: Niemand kan om de omvorming van de N31 heen. Dankzij 
onze goede contacten met minister Peeters, en aansluitend minister Crevits, 
kwam er een doorbraak. De werken volgen elkaar snel op, met weinig hinder. 
De haven van Zeebrugge is straks beter ontsloten en de veiligheid van alle 
weggebruikers op deze belangrijke verkeersader gaat er flink op vooruit!

Lees het hier op pagina 4.



4

Wij stropen onze mouwen op 
voor Sint-Andries en Sint-Michiels

Mobiliteit is een belangrijke 
uitdaging?

Burgemeester:
Het is niet alleen een 
uitdaging, het is ook een 
motor. Denk maar aan de 
stationsomgeving. Met 
de vernieuwing van het 
stationsgebouw werd er 
ook voor 5000 veilige 
fietsstallingen gezorgd. De 
kant Sint-Michiels krijgt een 
pleinfunctie en een vlottere 
verkeersafwikkeling.

Staan Sint-Michiels en Sint-
Andries ook niet bekend als 
deelgemeenten met hoge 
recreatiewaarde?

Burgemeester: 
Absoluut en dat is een 
kracht die we blijven 
versterken. De voorbije jaren 
vonden veel groenaankopen 
plaats die de bosrijke 
omgeving hebben verrijkt. 

Dirk De fauw: 
De provincie wil 
het provinciaal 
domein Tillegem 
nog beter doen 
aansluiten op 
de stedelijke 
domeinen Tudor en 
Beisbroek, onder 
andere door de 
fietsverbinding 
te realiseren.  
Met Westtoer 
onderzoeken we 

ook de mogelijkheid 
van een bewegwijzerde 

wandelroute.

Burgemeester: 
In beide deelgemeenten 
wordt veel aan sport 
gedaan. Krachtbalvereniging 
Robland kan terecht op 
nieuwe velden op het 
voormalige landgoed van 
de broeders Xaverianen, dat 
de Stad aankocht in Sint-
Michiels. In het najaar 
zullen we het gerenoveerde 
klooster openstellen voor 
het verenigingsleven. Eerder 
boden we daar ook een 
oplossing aan aan de 
tennisclub.
 
Dirk De fauw: 
Het nieuwe Olympiabad 
moet klaar zijn tegen 
2013.  Stad en Provincie 
realiseren hier gezamenlijk 
een zwembad dat niet 
alleen zal voldoen aan 
alle sporttechnische 
vereisten, maar ook de 
nodige voorzieningen zal 
bieden voor de recreatieve 
zwemmer (speelbad, 
glijbaan,...). 

Het is goed om wonen 
op Sint-Andries en Sint-
Michiels.  Maar is het nog 
betaalbaar?

Dirk De fauw: 
Dit is een probleem waar 
we ons ten volle van bewust 
zijn, en waarvoor we onze 
mouwen opstropen.  Zo 
realiseert de sociale 
huisvestingsmaatschappij 
Vivendo - dankzij de goede 
samenwerking met het 
stadsbestuur – belangrijke 
nieuwe projecten. Op de 
wijk Hermitage komen er 
169 woongelegenheden 
bij; een mix van koop- en 
huurwoningen. Ook in 
de Rijselstraat realiseert 
Vivendo nieuwe sociale 
woningen.

En dan hebben we het 
nog niet gehad over het 
Jan Breydelstadion? 

Dirk De fauw:
Inmiddels is er een 
nieuwe wending in het 
dossier waarbij de beide 
voetbalploegen liever 
een afzonderlijk stadion 
zouden hebben, en hiervoor 
zelf verantwoordelijkheid 

willen opnemen. Het 
voorstel moet op al 
zijn voor- en nadelen 
bestudeerd worden.  
Daarnaast moeten we 
ook nog het resultaat 
van procedures voor 
de Raad van State 
afwachten. Club 
en Cercle zullen 
ondertussen nog 
enkele jaren samen 
het Jan Breydelstadion 
kunnen gebruiken.
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Het OCMW bouwt in 
Sint-Andries en Sint-Michiels

Hallenhuis
Het rustoord Fabiola 
(Gistelsesteenweg 560 
- Sint-Andries) werd 
afgebroken en vervangen 
door Hallenhuis. Dit 
woon- en zorgcentrum 
wordt in september in 
gebruik genomen en 
biedt plaats aan 113 zwaar 
zorgbehoevende senioren. 
Op de site bevinden zich 
ook 36 serviceflats en 
een dienstencentrum. Het 
Hallenhuis vertrekt vanuit 
de noden van de  

bewoners, met respect 
voor hun eigenheid. Deze 
zorgvisie wil hen helpen om 
zo zelfstandig mogelijk te 
wonen. De kostprijs voor de 
bewoner bedraagt 42 euro 
per dag.
Het is ook een open huis, 
gericht op de buurt en 
de ruimere omgeving. 
Een Merovingisch huis, 
dat verwijst naar de 
opgravingen op de site, 
staat in de tuin en is een 
bezoekje meer dan waard.

Ten Boomgaarde
In Sint-Michiels bouwt het 
OCMW 38 serviceflats. 
De bewoners zullen een 
dagelijkse huurprijs betalen 
van 18 of 20 euro (resp. 
1 of 2 slaapkamers). Het 
is meteen de start van 
de eerste fase van het 
masterplan, waarbij het 
de bedoeling is om Ten 
Boomgaarde volledig te 
saneren en uit te breiden.

Eén van de belangrijkste 
opdrachten voor het OCMW is de 

zorg voor ouderen. Residentiële 
zorg is daar een belangrijk 

onderdeel van. Als ondervoorzitter 
van het OCMW (2007-2010) was 

huidig schepen van openbare werken 
Jos Demarest nauw betrokken bij de 

belangrijke bouwdossiers Hallenhuis en 
Ten Boomgaarde.

Actief ouder worden is meer 
dan ooit de uitdaging. 27,3 
% van de Bruggelingen is 
60 jaar of ouder. Bovendien 
neemt het aantal 85+ers 
sterk toe.

Dit groeiend aantal senioren 
vraagt en krijgt aandacht 
van het beleid. Als schepen 
van welzijn (2007-2010) kan 
ik tevreden zijn: het recent 

seniorenbehoeften bewijst 
dat er in Brugge goed 
gewerkt wordt. We halen 
goede resultaten op het vlak 
van buurtbetrokkenheid 
en participatie aan het 
maatschappelijk leven (o.a. 
door buurtinitiatieven, 
laagdrempelige infosessies 
rond gezondheidszorg 
en culturele events). 
De participatie aan het 
seniorenverenigingsleven 
is tussen 2004 en 2009 
met 5% gestegen. De 
stedelijke subsidiëring 

van het verenigingsleven 
verdubbelde in dezelfde 
periode. Ook het 
vrijwilligerswerk bij 
senioren steeg met 5%. 
Een vijfde van de 60+ers 
doet vrijwilligerswerk. 
De recent opgerichte 
vrijwilligerscentrale in 
Brugge moet dit nog verder 
ondersteunen. 

Langer leven betekent voor 
sommige senioren ook 
gezondheidsproblemen en 
zorgafhankelijkheid. 

Lieve Mus: de handen uit de mouwen 
voor een activerend seniorenbeleid

Lees verder pagina 8.



Met het gezamenlijke 
Stadsbestuur komen we 
tegemoet aan de roep 
van veel lokale vereningen 
naar een eigen stek. 
Binnenkort openen we een 
ontmoetingscentrum in de 
Xaverianenstraat 
De ruwbouw is afgerond en 
de afwerking is volop bezig. 
Op de gelijkvloers bieden 
twee lokalen elk plaats 
aan zo’n 30 personen. Een 
keuken maakt het ook 
mogelijk om een dineetje 
te kunnen aanbieden. In 
de polyvalente zaal op de 
eerste verdieping kunnen 
100 personen terecht. Ook 
de sanitaire ruimte kreeg 
een grondige facelift en is 
gemakkelijk toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers. 
Buiten omzoomt fris groen 
het gebouw. Hiervoor 
plantte de groendienst, 
beuken- en taxushagen aan. 
Bloemperkjes zorgen er 
voor de nodige kleur. 
Ook sportverenigingen 
blijven niet verstoken. 
Nadat de tennisclub van 
Sint-Michiels al een tijdje 
gehuisvest werd in de 
Xaverianenstraat zochten 
we ook naar een oplossing 
voor krachtbalvereniging 
Robland. We realiseerden 
2 krachtbalvelden op 
een boogscheut van het 
centrum. 
Ook qua bereikbaarheid 
zit het snor. De site is 
gemakkelijk te bereiken 

via een nieuwe en veilige 
fietsverbinding die 
vertrekt vanuit het station. 
Bovendien komen er nog 
een 25-tal extra parkings bij.
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Franky Demon: we stropen de 
mouwen op voor het verenigingsleven. 

Brugge subsidieert de 
diensten voor gezins-en 
oppashulp. Daarenboven 
is er sinds 2008 de 
mantelzorgpremie; een 
partijprogrammapunt 
van CD&V bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 

van 2006. Mantelzorgers 
zijn onmisbare schakels in 
de thuiszorg, en verdienen 
waardering. Op vandaag 
krijgen 2292 mantelzorgers 
een premie van 20 euro per 
maand. Voor Sint-Michiels 
zijn dit 265 en voor Sint-

Andries 357 personen. 
Sinds december 2010 geldt 
deze premie niet langer 
exclusief voor de zorg voor 
senioren.

Lieve Mus: vervolgVervolg van pagina 5.


