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De Brugse binnenstad bruist!

De Brugse binnenstad verwent z’n bewoners op culinair, cultureel en esthetisch gebied. Brugge ìs nu 
eenmaal de schoonste van Vlaanderen! maar Brugge is ook een warme, zorgzame en gastvrije stad, 
waar het aangenaam ‘samen’leven is. Waar Bruggelingen zich thuis voelen. 
Trots op ons Brugge!

Als beleidspartij is CD&V Brugge mee verantwoordelijk voor verschillende mooie realisaties. Het 
culinaire evenement kookeet, de heraanleg van Christus koning, energiezuinige woningen in de 
binnenstad, het sociaal Huis... 
U leest er meer over in dit nummer.”



Brugge en gastronomie, dat 
zijn 2 handen op 1 buik. met De 
karmeliet***, Hertog Jan***, De 
Jonkman**, Danny Horseele**, 
Aneth*, sans Cravate*, Den 
Gouden Harynck* en De Her-
borist* telt Brugge 14 Miche-
linsterren en mag onze stad 
zich terecht het mekka voor 
fijnproevers noemen.
 
een stijlvol tentendorp op de 
Markt zal op zaterdag 29/9, 
zondag 30/9 en maandag 
1/10/2012 het decor vormen 
voor de 2de editie van het 
gastronomische evenement 
KOOKeet. onder het peter-
schap van sterrenchef Geert 
Van Hecke (De karmeliet***)  
laten  31 Brugse topchefs u 
kennismaken met zeer diverse 
gastronomische pareltjes.
  
De toegang is opnieuw gratis. 
Wie wil proeven van de unieke 
hapjes die de chefs bereiden 
kan drank- en eetbonnetjes 

kopen aan 3, 6 of 9 euro! 
Voor de organisatie van deze 
2de editie kon ik als schepen 
voor lokale economie rekenen 
op dezelfde sterke kerngroep 
als vorig jaar.  We maken er 
opnieuw een top culinair eve-
nement van, dankzij de inzet 
van Geert Van Hecke, Patrick 
De Vos en Dominique Per-
soone. Dankjewel!

Vorig jaar verzamelden we 8 
sterren op kookEET.  Dit jaar 
doen we er nog 4 bij!  2 Deel-
nemende restaurants kregen 
intussen een extra ster (Her-
tog Jan en de Jonckman) en 
een restaurant met 2 sterren, 
Danny Horseele, heeft zich ook 
ingeschreven. maar liefst 12 
Brugse sterren  zullen verte-
genwoordigd zijn op Kookeet! 

Nog een leuk extraatje : we 
verwelkomen een 3*chef uit 
Nederland! Jonnie Boer van 
Restaurant De Librije uit Zwolle 

laat tijdens KOOKeet het bes-
te van zichzelf proeven.  Jon-
nie Boer is in Nederland zeer 
bekend: hij heeft naast zijn 
restaurant nog een hotel, 2* 
restaurant, een cateringbedrijf, 
kookatelier, wijnatelier,  win-
kel,  …  De teller van aanwezige 
sterren zal dan op 17* staan.

samen met u kijk ik uit naar 
september 2012. De Brugse cu-
linaire top verzamelt zich voor 
een spetterende 3-daagse op 
KOOKeet!

Hilde Decleer
schepen Lokale Economie

Kookeet: Brugse culinaire top

een toekomst voor Brugge
over enkele maanden trek-
ken we ook in Brugge naar de 
stembus voor de lokale ver-
kiezingen. ons dagelijks leven 
wordt nog steeds voor een 
groot deel bepaald door lokaal 
beleid. 14 oktober 2012 wordt 
dus een belangrijk moment 
voor onze toekomst.

Geëngageerde jonge Chris-
tendemocraten kunnen dan 
niet aan de kant blijven staan. 
op nationaal niveau heeft 
JoNGCD&V een sterk verhaal 
uitgewerkt. Belangrijkste ele-
ment is dat iedereen het op 
lange termijn maar goed kan 
hebben wanneer er een echte 
toekomstpolitiek wordt ge-
voerd. Daarbij mogen we de 
jonge en toekomstige genera-
ties niet uit het oog verliezen. 
Dit verhaal moet nu ook in 

Brugge vertaald worden.
We mogen niet enkel kijken 
naar het Brugge van 2012 of 
zelfs dat van 2018. We moe-
ten verder kijken. Het is hier 
vandaag goed leven. maar hoe 
zorgen we er voor dat dit in 
2030 ook nog het geval zal 
zijn? En welke actie moeten we 
daar nu al voor ondernemen? 
Enkel door aan toekomstpoli-
tiek te doen, werken we aan 
een echte toekomst voor 
Brugge.

Brugge moet ook een stad 
blijven waar iedereen zich thuis 
kan voelen. Daarvoor hebben 
we een goede demografische 
mix nodig. In een vergrijzend 
West-Vlaanderen moeten we 
jongeren en jonge gezinnen 
blijven aantrekken. Ze moeten 
in Brugge een betaalbare wo-

ning kunnen huren én kopen. 
Ze moeten er werk kunnen 
vinden of een bedrijf kunnen 
opstarten. kortom, hun leven 
kunnen uitbouwen.

Enkel door in te zetten op deze 
prioriteiten kunnen we het 
Brugge van 2030 vandaag al 
voorbereiden. Dat is de ware 
inzet van 14 oktober 2012. Dat 
is waar wij met CD&V Brugge 
voor gaan.

Pieter marechal 
voorzitter JoNGCD&V
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sparen op energie, ook als werelderfgoed

De Brugse binnenstad is erkend 
als Unesco-werelderfgoed, dat 
weet u.  maar weet u ook dat 
er toch mogelijkheden bestaan 
om via premies of subsidies 
uw woning een betere conditie 
te geven, en te besparen op 
energie?
Zo zijn er premies van Eandis 
voor isolatie (dak, vloer of bui-
tenmuur).  Bij  een beschermd 
pand is buitenmuurisolatie niet 
mogelijk maar dak- en vloeriso-
latie meestal wel. Voor dakiso-
latie kan men 30% inbrengen in 

de belastingaangifte.
ook voor hoogrende-
mentsglas is er een Ea-
ndispremie. Dit is helaas 
niet mogelijk voor be-
schermde panden als het 
schrijnwerk ongewijzigd 
moet blijven.

Een zonneboiler voor 
sanitair water (met premie) of 
zonnepanelen (met groenes-
troomcertificaten, weliswaar 
verlaagd) kan u plaatsen wan-
neer het dak niet zichtbaar is 
van het openbaar domein.
Tenslotte is ook een warmte-
pomp mogelijk (met premie), 
behalve een warmtepomp voor 
actieve koeling.

onder bepaalde voorwaarden 
kan u van de Vlaamse overheid 
een verbeteringspremie voor 
uw woning krijgen.  En van de 

stad Brugge een renovatiepre-
mie.  
 
Wil u restauratiewerken uit-
voeren aan kunsthistorisch 
waardevolle panden, dan kan u 
genieten van een subsidie van 
de stad, mits indienen restau-
ratiedossier vooraf en facturen 
achteraf.

Als uw pand beschermd is, 
komt de subsidie van 3 beleids-
niveaus: Vlaanderen, Provin-
cie en de stad en gebeurt de 
goedkeuring van uw dossier op 
Vlaams niveau.
ook het stadsbestuur pakt 
eigen patrimonium aan.  Uw 
woning energiezuiniger maken, 
het kan zeker ook in de binnen-
stad! 
 
moniek Boydens
Gemeenteraadslid

Christus Koning grondig vernieuwd!

In de vorige legislatuur 2000-
2006 werd een grondige 
rioleringsstudie uitgevoerd op 
het grondgebied van Christus 
koning. Dit gebeurde op vraag 
van de bevolking, na diverse 
klachten van wateroverlast bij 
stortvlagen.
Al vlug bleek dat het oudste 
rioleringsstelsel van Groot 
Brugge aan een grondige ver-
nieuwing toe was.
Er werd een plan opgesteld, 
dat vanwege het hoge budget 
(12 miljoen euro) gespreid werd 
over twee legislaturen.

Als toenmalig  schepen van 
Leefmilieu, later schepen van 
openbare Werken, nu Eresche-
pen blik ik met genoegen terug 
op de realisatie van dit grootse 
plan. Het betreft de heraanleg 
van een tiental straten. Het 
resultaat mag gezien worden, 

en fietsen op Christus 
koning gaat weer een 
stuk vlotter!
Verschillende straten 
werden heraangelegd, 
de prachtige scheeps-
dalelaan bijvoorbeeld.  
En de unieke scheepsda-
lebrug, die ervoor zorgt 
dat de binnenstad op 
een schitterende manier 
verbonden is met sint 
Pieters.
De vernieuwingen zullen 
in de volgende legisla-
tuur voltooid worden, 
met als sluitstuk in 2015  
de heraanleg van karel de 
stoutelaan en Leopold 1 laan.

De leuze was ‘beloven is doen’!
Na 24 jaar actieve politiek in 
gemeenteraad waarvan 10j in 
het schepencollege ben ik blij 
mijn opvolger Alexander De 

Vos voor te stellen. Hij verdient 
uw vertrouwen om in de toe-
komst zijn beste beentje voor 
te zetten voor Christus koning!

Jean-Pierre Vanden Berghe 
Ereschepen
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CD&V Brugge binnenstad pakt uit met sterke 
nieuwe kandidaten!

sociaal Huis: open huis!
Het nieuwe sociaal Huis in 
de Hoogstraat nr 9 in Brugge 
opent binnenkort zijn deuren. 
De inwoners kunnen er in alle 
rust en privacy met al hun vra-
gen terecht. Het sociaal Huis 
is een samenwerking tussen 
stadsbestuur en oCmW. Heb je 
vragen over het leefloon, over 
poetshulp, over kinderopvang 
of goedkope huisvesting, je 
krijgt er alle nuttige informatie. 
Zit je in financiële problemen 
en wil je er echt uit geraken, 

dan zoekt men samen met jou 
naar oplossingen. Je vindt er 
ook de opvoedingswinkel. met 
alle kleine en grote vragen over 
opvoeden word je geholpen. 
Het sociaal Huis kan ook naar 
alle bestaande diensten door-
verwijzen. Er bestaat in Brugge 
op vlak van dienstverlening 
soms meer dan je denkt. De 
dienst Welzijn van stad Brugge 
wordt er ook gehuisvest. Deze 
dienst ondersteunt ondermeer 
de seniorenwerking en de ge-

handicaptenwerking.
We hebben ook gepleit om een 
ervaringsdeskundige in armoe-
debeleid aan te stellen. Vanuit 
de eigen ervaring kan die per-
soon zich goed inleven in de 
leefwereld van mensen die het 
in onze samenleving moeilijk 
hebben. Het sociaal Huis is een 
open huis waar iedereen, jong 
of oud, man of vrouw, arm of 
bemiddeld, allochtoon of Brug-
geling welkom is! 
{iedereen inbegrepen!}
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eEx VRT-journaliste Christina Van 
Geel woont nu 13 jaar in de Brugse 
Binnenstad, elke dag een beetje 
liever. Ze presenteert hier het 
stadsfestival klinkers en het film-
festival Cinema Novo. kinderen 
kennen haar van haar boek kook-
sprookjes, en van de kindervoor-
stelling kookje sprookje. Cultuur is 

haar grote passie. Christina: “Brugge heeft het allemaal : 
een rijke traditie, een veelzijdig aanbod, en een kunstmin-
nende bevolking met veel creatieve ideeën voor de toe-
komst. Met zoveel potentieel is er nog veel moois te reali-
seren in Brugge! En, een levende cultuurstad is niet alleen 
aantrekkelijk als woonstad. Het trekt ook ondernemers en 
toeristen aan. Dat samenspel tussen cultuur, economie en 
toerisme, is één van de grote troeven van Brugge.”

Alexander De Vos werkt 
bij APZI,de  groepering 
voor de havenbelangen 
Brugge/Zeebrugge. Hij is 
medezaakvoerder bij De 
Vos schoenen. Alexander 
De Vos: “Brugge is een 
plaats waar het goed 
wonen en werken is. 

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd en 
evolueerde de stad in vele positieve opzichten. 
We mogen evenwel niet bij de pakken blijven 
zitten: een stad moet dynamisch zijn en durven 
plannen smeden voor de toekomst. Kansen 
voor jongeren, kansen voor ondernemers en 
kansen voor ondernemende mensen is daarbij 
cruciaal. Laat ons daarvoor gaan!”

Louise stubbe is de 
jongste kandidaat voor 
CD&V Brugge. Ze volgt 
de richting Economie- 
Wiskunde in Hemelsda-
ele. Louise: “Als ik mezelf 
in slechts enkele zinnen 
dien te omschrijven, dan 
denk ik aan de woorden 

‘Jong, Spontaan en bruisend van energie’!
Jong: spreekt voor zich, binnenkort word ik 18. 
Alle jonge thema’s liggen me dan ook nauw 
aan het hart. Een gezellig uitje onder vrienden, 
of een gemoedelijk terrasje kan me wel beko-
ren. Spontaan: noem het maar jeugdig enthou-
siasme of onwetendheid. Bruisend van energie: 
sport is mijn grootste uitlaatklep en hopelijk 
komt politiek daar nu langzaam aan ook bij!”

William Pauwels 
is geboren op 
26 januari 1950. 
Hij heeft de 
gezondheids-
apotheek, de 
bekendste olie-
bollenkraam op 
de Brugse ker-

missen, uitgebaat met zijn echtge-
note van 1972 tot 2010. Hij is fervent 
supporter van Cercle Brugge. Gaat 
graag op reis. Hij heeft 2 zonen: 
Christoph is uitbater van “De Gilde” 
in de oude Burg te Brugge en Vin-
cent is kinetherapeut bij orthopedie 
De Preitre.
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