
CD&V Lokaal // 02 
Onze secties in de kijker 
Onze CD&V-afdeling in Brugge is onderverdeeld in verschillende secties. 
Elke sectie kent een eigen werking en een eigen bestuur. Ze organiseren acti-
viteiten en zetten zich maximaal in voor de buurt en de deelgemeente. In dit 
tweede deel stellen we de sectie Sint-Kruis en Brugge Centrum aan u voor.

Op 3 februari 2016 vond onze eerste 
bestuursvergadering plaats. De vorige 
voorzitter, Francky Segaert gaf daar-
bij de fakkel door aan mij als nieuwe 
voorzitter. Het is de bedoeling om sa-
men met de nieuwe ploeg enthousi-
aste leden van CD&V Sint-Kruis, onze 
deelgemeente nog beter in de kijker te 
zetten. Naar buiten komen, mensen 
samenbrengen tijdens een doelactivi-
teit of themabijeenkomst, alsook de 
goede samenwerking met CD&V As-
sebroek versterken. 
We komen o.a. op voor het behoud 

van de Franciscuskerk in het Dam-
poortkwartier als locatie voor de 
verschillende verenigingen van Sint-
Kruis. 

Op zondag 10 april is er in ‘Hoeve En-
gelendale’ Astridlaan te Assebroek een 
bijeenkomst gepland. Daar zullen we 
de sprekers Pieter Maertens en Bart 
Naeyaert verwelkomen. 

Mensen die willen deel uitmaken van 
ons team zijn van harte welkom!

Vandenbruwaene Linda

Pieter Boudrez

GSM 0486 83 66 80  
idee.twee.linda@gmail.com

Francky Segaert geeft de 
fakkel door aan 
Linda Vandenbruwaene

pieter.boudrez.pb@gmail.com
0478 285 904

brugge.cdenv.be
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Beste inwoner

Drie jaar geleden legden wij een ambitieus programma voor 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ons doel was om als 
CD&V Brugge deze prachtige stad mee verder vorm te geven.

Ons programma konden we dan ook bijna integraal verzilve-
ren in het bestuursakkoord.

Onze mandatarissen zijn volop bezig om deze ambities in 
beleid om te zetten. 

Vandaag zijn er al heel wat projecten in volle realisatie: Huis 
van de Bruggeling, implementatie van een nieuw mobiliteits-
plan, de heraanleg van het Zand, het project warme steden, de 
nieuwe organisatie van de stadsadministratie (NENO), Brugge 
winkelstad, de talrijke investeringen in sociaal beleid, het 
goede en verantwoordelijke beheer van de stadsfi nanciën,... 

Stuk voor stuk beleidsdaden waar CD&V Brugge de bepalende 
rol in speelt.

Ook de volgende drie jaar werken we hard verder en kunt u
op onze gedreven en enthousiaste verkozenen rekenen.

Alexander De Vos
Voorzitter CD&V Brugge 

voorwoordje Werk aan de winkel

Warme steden Gezonde Gemeente Brugge

Brugge winkelstad

Jos Demarest over 
werkzoekenden, 
werkgevers én 
begeleidingsinstanties

Zie pagina 2

Warme Steden
Brugge als pilootstad 
voor West-Vlaanderen

Zie pagina 2©
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Brugge vormt de 
uitzondering op de 
algemene regel dat leeg-
stand toeneemt.

Zie pagina 2

en nog meer...
10 jaar gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, zie pagina 3-4. Interview 
met fractieleider Guy Rogissart, zie 
pagina 5.  Interne verkiezingen, 
zie pagina 4. Onze secties in de kijker, 
deel 2, zie pagina 6. 

Jos Demarest
Schepen van personeels-
beleid, tewerkstellingsbeleid 
en sociale economie

Martine Matthys
Schepen van burgerzaken, 
senioren, personen met een 
beperking en preventieve 
gezondheidszorg

Hilde Decleer
Schepen economie en 
patrimoniumbeheer

Op een zaterdagmorgen zijn we 

op bezoek in St-Kruis bij de CD&V 

fractieleider Guy Rogissart. We willen 

hem een aantal vragen stellen rond 

zijn evaluatie halfweg legislatuur

Brugge bruist van dynamiek en energie. 
In het beleidsplan staan niet minder dan 
364 actiepunten genoteerd.

I N T E R V I E W  M E T  C D & V  F R A C T I E L E I D E R  G U Y  R O G I S S A R T

Klopt het dat Brugge er fi nancieel 
slecht voor staat zoals NV-A 
beweert?
Financieel staat Brugge er uitstekend voor. 
Ieder jaar is er een gemiddelde overschot van 
15 miljoen euro in de Brugse stadskas. De 
schuldenlast is, in vergelijking met 20 jaar ge-
leden, gehalveerd van 200 miljoen euro naar 
100 miljoen euro. Dit jaar investeren we op-
nieuw 50 miljoen euro. Bovendien werden de 
belastingen in Brugge niet verhoogd, en we 
zullen die ook niet verhogen. We beschikken 
met andere woorden over een zeer gezonde 
fi nanciële situatie.

Is er een stilstand in Brugge qua 
projecten en activiteiten zoals open 
VLD beweert?
Brugge bruist van dynamiek en energie. In 
het beleidsplan staan niet minder dan 364 ac-
tiepunten genoteerd. De meesten zijn reeds 
opgestart en zullen tijdens deze legislatuur 
worden gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog 
de grote projecten die we aan het realiseren 

zijn: de voetbalstadia, multifunctionele zaal 
in St-Michiels, ’t Zand, Beurshal en congres-
zaal, Cactusclub. De beslissingen zijn geno-
men en zullen uitgevoerd worden.

Welke wijzigingen mogen we 
verwachten met het nieuwe 
mobiliteitsplan in Brugge?
We willen, gefaseerd, autoluwe straten in-
voeren met een goed circulatieplan waarbij 

alle mensen die er wonen met hun auto thuis 
kunnen geraken. Parkeerbeleid wordt een-
voudiger en uniform, waarbij we ook zoeken 
naar oplossingen voor zij die er werken. We 
willen minder en kleinere bussen waarbij we 
opgebouwd comfort niet zullen afbouwen. 

We garanderen dat scholen zullen bereikbaar 
blijven via dit openbaar vervoer.

Hoe sociaal is ons beleid?
De armoedetoets werd ingevoerd waarbij 
we elke te nemen beslissing aftoetsen aan de 
gevolgen voor onze armen. OCMW zorgde 
voor schoolcheques voor kinderen uit arme 
gezinnen. Nacht- en dagopvang voor dak-
lozen is voorzien en zorgt dat niemand op 

straat moet slapen. We investeren in woon-
zorgcentra en doen preventieve acties met 
een actieve seniorenraad om ‘eenzaamheid 
bij ouderen’ uit onze stad te bannen. Het so-
ciaal beleid is dan ook een zeer belangrijke 
prioriteit voor CD&V.

We beschikken met de stad Brugge 
over een zeer gezonde fi nanciële 
situatie. 

CD&V Brugge centrum

CD&V Sint-Kruis

In de binnenstad komen zowat alle 
functies samen: handel en wandel, wo-
nen en toerisme, onderwijs en sport, 
enz. Dit alles op mekaar afstemmen 
vergt veel overleg en soms moedige be-
slissingen. Iedereen heeft immers zijn 
of haar plaats in het centrum. CD&V 
sectie binnenstad wil dan ook dat klop-
pende hart bewaken want in het cen-
trum is het goed. Waar nodig formule-
ren we acties om onze ploeg te voeden 
met nieuwe ideeën. Wie wil meeden-
ken, steeds welkom na aanmelding via 
onderstaande coördinaten. 

Senioren Brugge Oranje Aperitief

zondag 13 maart 2016

PROGRAMMA
10u15   ontvangst met koffi  e
11u00   Johan Verstreken op de praatstoel
12u15   gezellig aperitieven

INSCHRIJVEN secretariaatwestvlaanderen@cdenv.be
 050/64 29 10

GRATIS - men hoeft geen lid te zijn
LOCATIE Crown Plaza, Burg 10, 8000 Brugge  

Gastspreker Johan Verstreken over zijn boek ‘Met Gesloten Vuisten’
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Het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan (GRS) bestaat 10 jaar. 
Het is een beleidsdocument dat 
een kader biedt om ruimtelijke 
ontwikkelingen in de stad te gaan 
uitbouwen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan (GRS) bestaat 10 jaar. 
Het is een beleidsdocument dat een ka-
der biedt om ruimtelijke ontwikkelin-
gen in de stad te gaan uitbouwen.
In die 10 jaar zijn heel wat van onze 
beleidslijnen gerealiseerd, vertelt voor-
malig schepen van ruimtelijke ordening 
Moniek Boydens. De realisatie van de 
nieuwe stationsinfrastructuur en het 
kamgebouw was een huzarenstuk, 
maar nu alvast Brugge waardig en daar 
ben ik fi er op. Ook de voorkant van het 
station werd aangepakt. Een probleem 
voor de ontwikkeling was het bestaande 
BPA en het bestaande parkeergebouw, 
maar toch konden winkels en horeca 
vergund worden. “Ondertussen zijn we 
al een stapje verder, en staat al heel wat 
in de steigers aan de voorkant van het 
station. De aanvraag voor een extra ge-
bouw met een hotel, brasserie, kantoren 
en 48 appartementen is in behandeling,” 
vult huidig schepen van ruimtelijke or-
dening Franky Demon aan. Aan de ach-
terzijde van het station is de bouw van 
het nieuwe universiteitsgebouw van de 
KULAB volop bezig, waardoor we nabij 
de balkonrotonde tot een heuse scho-
lencampus evolueren.

“Even fi er ben ik op de realisatie van 
Vives, want het is een hogeschool met 
een geslaagde architectuur die zich 
inpast in de omgeving en goed toe-
gankelijk is via de N31,” aldus Moniek 
Boydens. Gezien de N31 geduid werd 
als drager van activiteiten werd ook 
inplanting voorzien van bedrijventer-
reinen: de Spie, aan de Blankenbergse 
Steenweg en Chartreuse.”

Een belangrijk item in het GRS was het 
bestrijden van leegstand en verkrotting  
en wonen in de binnenstad bescher-
men. Daarom werd (en wordt) restaura-

tie en renovatie gestimuleerd en gesub-
sidieerd. Een prachtig voorbeeld is de 
restauratie van hotel Casselberg in de 
Hoogstraat na vele jaren van verwaarlo-
zing, net als het hotel Dukes’ Palace, een 
dossier dat veel inkt deed vloeien, her-
rees en is op vandaag een meerwaarde 
voor de Moerstraat en de Brugse bin-
nenstad. Ook de opwaardering van de 
Kolenkaai te Christus-Koning is hier 
opmerkzaam.  De Nieuwe Molens wer-
den omgetoverd tot woonentiteiten met 
behoud en renovatie van het industrieel 
erfgoed en maken wonen aan het water 
uniek en hip.

In het GRS werd ook vooropgesteld 
dat we stedelijk wonen wilden verster-
ken en daarom o.a. het uitdeinen van 
de stad tegengaan, de open ruimte be-
schermen en zo mobiliteitsproblemen 
in toom houden. Voor de sociale huis-
vesting (met sociale mix) werden gebie-
den voorzien. Voor de privé-verkave-
lingen vinden we voorbeelden zoals de 
site van het vroegere Structo langs de 
Damse Vaart waarvoor een masterplan 
werd opgemaakt. Daarnaast werden 
inbreidingsprojecten in het structuur-
plan gestimuleerd (site Die Keure in het 
Gentpoortkwartier, Boeveriestraat op 
gronden VTI,…). E werd in het stedelijk 
gebied eveneens een zone aangeduid 
als socio-medische campus. Daar heb-
ben we het OCMW-gebouw tegenover 
het AZ St Jan en het WZC de Vliedberg 
vergund.

Tenslotte werd ook de opwaardering 
van de sportinfrastructuur voorzien en 
gerealiseerd. Zo kregen Bloso en Daver-
lo te Assebroek een nieuw leven.

“Stilstaan is achteruitgaan,” stelt Franky 
Demon. Om op lange termijn te kunnen 
verder werken aan de ontwikkeling van 
het Brugs territorium werd er beslist 

om het GRS te gaan herzien. Hiermee 
willen we de visie op ruimtegebruik in 
de stad vernieuwen door met alle be-
trokkenen, burgers, middenveld, stads-
diensten en hogere overheden samen 
een verhaal uit te schrijven. Inspraak 
en participatie kunnen bijdragen tot 
mooie gedragen projecten, waar ieder-
een het goed om leven vindt. Het be-
staande GRS had zijn vele verdiensten, 
zo bewijzen de voorbeelden die Moniek 
Boydens aanhaalt meer dan eens. In 
een veranderende maatschappij moe-
ten we echter ook op het vlak van ruim-
tegebruik vlot kunnen mee evolueren. 
Sommige bepalingen in het GRS waren 
te beperkend en werkten blokkerend 
voor mogelijke nieuwe ontwikkelingen 
zoals de bouw van een nieuwe beurshal 
of het realiseren van sportterreinen aan 
het Maleveld.

Franky Demon: “Het wordt een grote 
uitdaging voor de toekomst om de open 
ruimte maximaal te sparen door de be-
staande bebouwde ruimte zo effi  ciënt 
mogelijk te gebruiken.” Dit kan door 
het herbestemmen van erfgoed of oude 
industriepanden, verweven van func-
ties (mengen van wonen en werken) 
en ruimte delen (samenhuisprojecten, 
verhogen kwaliteit openbare ruimte). 
Een mooi voorbeeld hiervan is het eer-
ste co-housingproject Stoer Huus in de 
Baliestraat. Ook op Klein Appelmoes, 
het weidegebied aan de Gemeneweide-
beek op Assebroek, willen we voorrang 
geven aan het groen. De zorg voor ons 
klimaat zal een belangrijke leidraad zijn 
bij verdere ontwikkelingen.

Ook de Olympiasite op Sint-Andries 
wordt een uitdaging voor de toekomst. 
Als we hier wonen willen mogelijk ma-
ken, zal het belangrijk zijn dit door-
dacht te bekijken. Welke zaken kunnen 
we hier gaan combineren, zodat dit de 
gemeenschap ten goede komt ? Kunnen 
we naast wonen ook een aantal dienst-
verlenende en zorgfuncties onderbren-
gen ? De verdere uitbreiding van de 
transportzone in het havengebied en 
de mogelijke realisatie van een tram-
verbinding tussen Brugge en Zeebrug-
ge zullen door het nieuwe GRS verder 
concreet kunnen aangepakt worden. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan heeft ons al heel wat laten reali-
seren. De hernieuwde versie zal ons in 
staat stellen op een moderne en bewus-
te manier om te gaan met de ruimte in 
onze stad.

Tien jaar gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan
Franky Demon bouwt voort 
op ruimtelijk beleid van 
Moniek Boydens 
maar zet nu de volgende stap 

Interne 
verkiezing 

CD&V Brugge

Het PWA-systeem, dat zijn werknemers toelaat een ex-
traatje bovenop hun uitkering te verdienen, moet er toe 
bijdragen dat ze opnieuw aansluiting met de arbeids-
markt vinden. Maar het activeringsbeleid is niet evident. 
Sommigen leggen daarvoor de schuld bij de werkloze, die 
niet zou willen en dus ‘geactiveerd’ moet worden. “Klopt 
niet!” zegt de Brugse PWA-voorzitter Jos Demarest, 
“Overheid, begeleidingsinstanties en werkgevers moeten 
eveneens een inspanning doen”.

Met eigen middelen en in samenwerking met 
VDAB en het OCMW trok het Brugse PWA 
een begeleider aan. Doelstelling: de afstand 
tussen langdurige, oudere of kortgeschoolde 
werkzoekenden en werkgevers kleiner maken 
én daarbij het accent leggen op competenties 
in plaats van op doelgroepkenmerken. 
Daarom verwacht ik van werkgevers dat ze 
langdurig werklozen voldoende kansen geven. 
Vaak blijken zij achteraan het verlanglijstje 
te staan. We vragen bedrijfsleiders op dat 
vlak wat risico te nemen en in begeleiding te 

investeren. PWA, VDAB en andere begelei-
dingsinstellingen moeten dan weer inzetten 
op het ‘aanprijzen’ van langdurig werklozen 
bij de werkgevers en begeleiding op maat. En 
uiteraard moeten we de werklozen zelf ook 
enthousiast motiveren, onder meer via erva-
ringsstages, om weer aan de slag te durven. 
Dat het kan lukken, tonen de eerste resultaten 
nu aan. Zie ook op internet: https://www.
youtube.com/watch?v=xXzO8JYW8SA.
Werk aan de winkel dus voor de drie betrok-
ken partijen.

Als schepen, verantwoordelijk voor 
preventieve gezondheidszorg, mocht 
ik op donderdag 13 februari 2016 
het startschot geven voor ons project 
‘Warme Steden’ (Onderdeel van 
Gezonde Gemeente Brugge).

Jan Toye, die een aantal jaren geleden een zoon 
verloor door suïcide en als reactie het Fonds ‘Ga 
voor geluk’ (mede)oprichtte was de persoon 
die de idee had om met het Project Warme 
steden te beginnen. Hij was heel aangenaam 
verrast van de initiatieven die nu al bestaan 
in Brugge. De basisgedachte van het project is 
dat het inzetten op de geestelijke gezondheid 
van kinderen en jongeren de basis legt voor 
het mentaal welbevinden en veerkracht door-
heen de levensloop. Dit kan door preventie en 
geestelijke gezondheidsbevordering gericht op 
kinderen en jongeren tot 24 jaar.
Als je weet dat één op drie Vlamingen aan-
geeft, dat ze geconfronteerd worden met ster-
ke gevoelens van verdriet, angst, depressie, 
stress en zelfs burn-out, en dat uit de cijfers 
blijkt dat 50% van alle psychische problemen 
bij volwassenen hun oorsprong vinden in de 
jeugdjaren, dan was het voor ons een evidentie 
om ons kandidaat te stellen voor het project.

Vanaf nu gaan we met LOGO-Brugge-Oos-
tende (Lokaal Gezondheidsoverleg) en VIGeZ 
(expertisecentrum voor gezondheidspromotie 
en ziekepreventie) van start met onze partners 
uit diverse invalshoeken: scholen, OCMW, 
lokale politie, LOKO, CLB, verenigingen waar 
armen het woord nemen, stadsdiensten,…
Persoonlijk ben ik dit project bijzonder gene-
gen en ben ervan overtuigd dat we door samen 
de krachten te bundelen, van Brugge een nog 
warmere stad kunnen maken.

Uit een studie van het gespecialiseerde 
kantoor Locatus blijkt dat de Belgische retail-
sector het moeilijk heeft. De grote winnaar 
van de studie is de stad Brugge: in zijn stads-
centrum is er een minimale leegstand van 
3 %. Niemand doet het beter in België. 
Brugge vormt de uitzondering op de algemene 
regel dat leegstand toeneemt.
- Karel Cambien in Made in West-Vlaanderen 
22.2.2016 -

We kijken niet zomaar toe op nieuwe 
tendensen, door o.m. gastronomische festi-
vals zorgen we er voor dat we als winkelstad op 
de kaart staan:

Met de dienst economie zetten we in op de or-
ganisatie van verschillende gastronomische fes-
tivals met een dubbel doel: de bezoekers leren 
onze restaurants kennen op een laagdrempelige 
manier en we brengen volk naar de stad om dan 
in het restaurant zelf te eten, waarbij ook ge-
shopt wordt. De handel draait dus. 

Hou 28 en 29 mei 2016 zeker vrij! Er gaat een 
nieuwe markt door op de Markt te Brugge: 
“Local Heroes”. Producenten en landbouwers 
van Brugge en Ommeland zullen hun producten 
voorstellen aan de bezoekers. Chefs zullen met 
de producten die hier worden gekweekt een ge-
recht maken.
Op 24, 25 en 26 september gaat “Kookeet 2016” 
terug door op de Balkonrotonde aan het station 
te Brugge. Jeroen Meus heeft geaccepteerd om 
onze gastchef te zijn, dit naast 31 topchefs van 
onze stad Brugge. 
Op de Vismarkt gaan terug de zomerse avon-
den door op vrijdag met hapjes van 16 tot 21 uur.
We coördineren ook de “Festival van de 
Noordzeevis” op 14 en 15 augustus 2016 te 
Zeebrugge rond de oude Vismijn.
Met reglementen stimuleren we het handelsge-
beuren en onder meer het starten van een zaak 
op winkellocaties waar meer dan 6 maanden 
leegstand is.

Jos Demarest
SCHEPEN VAN PERSONEELSBELEID,  TEWERKSTELLINGSBELEID EN SOCIALE ECONOMIE

Martine Matthys 
SCHEPEN VAN BURGERZAKEN, SENIOREN, 
PERSONEN MET EEN BEPERKING EN 
PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Hilde Decleer SCHEPEN ECO-

NOMIE EN PATRIMONIUMBEHEER

Werk aan de winkel voor werkzoekenden, 
werkgevers én begeleidingsinstanties 

THERE IS NO HEALTH, 
WITHOUT MENTAL HEALTH 

Brugge winkelstad 
grote winnaar van 
België in studie van 
Locatus

W A R M E  S T E D E N
B R U G G E  A L S  P I LO O T S TA D  V O O R  W E S T - V L A A N D E R E N
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Onze verkozenen

Voorzitter CD&V Brugge
     Alexander De Vos

Sectievoorzitter St-Michiels - St-Andries
     Alain Floreal
Sectievoorzitter St-Kruis
     Vandenbruwaene Linda
Sectievoorzitter St-Pieters
     Bjorn Dewindt
Sectievoorzitter Assebroek
     Ryckaert Trees
Sectievoorzitter Brugge Centrum
     Pieter Boudrez
Sectievoorzitter Koolkerke - St-Jozef
     Lieven Deswaef

De geledingen:
Vrouw en Maatschappij
     Trees Ryckaert
Jong CD&V
     Niels Vermeulen
Senioren
     Griet Trioen

Regiovoorzitter Brugge
     Piet De Langhe
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