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SPEERPUNTEN:
We willen de jongeren in Brugge houden.
We willen een grotere participatie van de jeugd via de jeugdraad, buurtnetwerken,
scholen, …
We willen investeren in jeugd: jeugdbewegingen en ook creatieve en jonge
ondernemers steunen.

JEUGD
SAMENWERKEN MET DE JONGEREN IN ONZE STAD:
De stad versterkt de positie van de jeugdraad. Die is de motor van samenwerking.
De jeugdraad zorgt dat kinderen en jongeren de kans krijgen om het beleid te
beïnvloeden op hun eigen manier en over thema’s die zij mee kiezen. Informatie is
verstaanbaar en toegankelijk. Groen Brugge wil beleidsparticipatie op maat en kies
daarvoor voor samenwerking met scholen en jeugdwerking.
De stad stimuleert de optimalisering van haar jeugddienst. Die is de ideale regisseur
van het lokaal participatiebeleid.
In samenwerking met de jeugdraad of andere jongerengroepen peilt zij naar wat er
leeft en zet ze trajecten op om de jeugd te betrekken bij elk domein van het lokaal
beleid.
Toenemende diversiteit en hoge armoedecijfers hebben een impact op het
jeugdwerk. Groen Brugge pleit voor ondersteuning van organisaties die
doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te bereiken. We willen
een plek geven aan projectmatig jeugdwerk in buurten waar kansen en
participatiegraad laag zijn.
De stad ondersteunt lokale initiatieven en geeft jongeren meer inzicht in het
democratisch proces van de eigen werking en laat de jongeren hierover ook
meedenken. Jongeren krijgen het recht om vragen te stellen op de gemeenteraad.
Het inspraakproces is hierbij belangrijk. Niet enkel de uitkomst. We pleiten voor
voldoende middelen hiervoor.
Implementeer het label kindvriendelijke stad. We willen bij elke beleidsbeslissing
nagaan wat dit betekent vanuit het standpunt van kinderen en jongeren.
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JEUGD EN VRIJE TIJD:
Inspraak van kinderen en jongeren is belangrijk. We laten hen aan het woord. Het
aanbod van de stad speelt in op de interesses van de jongeren. (Zie punt 1)
Tijdens de zomervakantie kunnen bepaalde stukken van de Reitjes worden
opengesteld voor zwemmers. Dit is zeker een manier om de Reitjes te
herontdekken. Groen Brugge wil ook zo extra ontspanningsmogelijkheden
ontwikkelen in onze binnenstad.

JEUGD EN GEZONDHEID:
Groen Brugge vindt de gezondheid van kinderen en jongeren erg belangrijk. We
pleiten voor een kindvriendelijke versie van Kookeet met oog voor gezonde hapjes en
maaltijden, lekkere en voedzame vieruurtjes. Een minikookboekje met een aantal
gezonde recepten wordt ter beschikking gesteld van de scholen.
We pleiten voor een onderzoek naar ‘kampvoeding’ van onze jeugdgroepen. Op basis
hiervan kan er nodige vorming gegeven worden op maat van de jeugdgroepen. Zo kan
er ook gezond gegeten worden op kamp.
In de uitgangsbuurten zijn er openbare condoom – en tamponautomaten ter
beschikking. We pleiten hiervoor voor een samenwerking met apothekers, CAW, …
We willen strengere controle op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Deze
groep beschermen is erg belangrijk. Het is logisch dat ouders hierbij betrokken
worden. Blijvende aandacht voor alcoholgebruik en –misbruik is nodig. Preventie en
informatie over de gevolgen van alcoholmisbruik is belangrijk. Dit in samenwerking
met de scholen.

INFRASTRUCTUUR VOOR IEDEREEN:
Elke (her-)inrichting van het openbaar domein moet op kind – en jeugdvriendelijkheid
afgetoetst worden. Kinderen en jongeren moeten veilig met de fiets of te voet naar
hun school, sportclub of jeugdvereniging kunnen.
Energiekosten vormen een grote hap uit het budget van de jeugdgroepen. Groen
Brugge wil een eenmalige energiecontrole van de jeugdlokalen om ze te screenen op
vlak van isolatie en energiegebruik. Na de controle en via subsidiëring kunnen
groepen dan hun lokalen aanpakken, beter isoleren en efficiënter met hun
energiegebruik omgaan.
De stad beschikt over heel wat gebouwen in stadseigendom. Jeugdbewegingen
kunnen op het dak van hun lokalen zonnepanelen en mini-windturbines plaatsen. Zo
kunnen zij zelf genieten van de opgewekte energie, maar ook anderen in de stad
kunnen hiervan mee gebruik maken. Dit is een win-winsituatie.
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Groen Brugge wil een doorlichting van het Brugse sportaanbod, en dan vooral met
het oog op jongeren met een beperking. Hierbij kan gekeken worden naar vraag,
aanbod, infrastructuur en mogelijkheden. Zich ‘verbonden’ voelen met anderen is erg
belangrijk voor jongeren, en dus ook voor jongeren met een beperking.
Sportverenigingen spelen hierbij een belangrijke rol.

UITGAAN EN VERVOER:
Wanneer jongeren uitgaan, doen ze dat vaak met de fiets of te voet. De stad moet in
uitgaansbuurten voldoende, overdekte én veilige fietsstallingen plaatsen. De stad
investeert in creatieve oplossingen zoals meer nachtbussen (zie hieronder),
taxicheques en vlotte fiets-, bus- en treinverbindingen. Een oplossing kan een extra
buslijn zijn die het Entrepot, Factorclub, Eiermarkt en ’t Zand verbindt met het
station voor een vlotte aansluiting met de nachtbussen.
Groen Brugge pleit voor meer fietsherstelplaatsen in Brugge. De fietsherstelplaats
aan het station is een meerwaarde. Graag een onderzoek naar de mogelijkheden
voor meerdere herstelplaatsen in en rond het centrum van ‘Brugge Fietsstad’.
Jongeren moeten veilig naar huis kunnen na het uitgaan. De Lijn, het stedelijk
vervoersbedrijf of zelfs de eigen stadsbrouwerij De Halve Maan worden betrokken in
het overleg en het organiseren van extra nachtbussen. We denken aan bussen van
de uitgangsbuurten, het Entrepot naar station en buurgemeentes.
Problemen in het uitgangsleven kunnen worden opgelost door
jeugdpreventiewerkers in te zetten als jeugdpolitie. Deze jeugdpolitie heeft de
bevoegdheid van agenten, maar ze kan met de jongeren de problemen meer
‘bemiddelend’ oplossen en zo vanuit een grotere betrokkenheid beter werk
verrichten.

RUIMTE VOOR IEDEREEN:
De stad dient bij de indeling van publieke ruimtes de jongerentoets te doen. Naast die
jongerentoets is er ook overleg nodig met alle partijen van de buurt waarin de
publieke ruimte zich bevindt. Beide elementen zullen ervoor zorgen dat de publieke
ruimte efficiënt ingedeeld wordt.
Kindvriendelijke ruimte is kwaliteitsvolle ruimte. De stad werkt daarom aan een
‘speelweefsel’, een netwerk van formele kindervoorzieningen (speelterreinen,
speelbossen, jeugdlokalen…); informele kindervoorzieningen (woonstraat, plein,
groene ruimte, bibliotheek…) en verbindingen tussen die voorzieningen.
Jongeren hebben nood aan samen studeren op aangename locaties. De bibliotheek:
De Biekorf wordt hier zeker al goed gebruikt. We pleiten wel voor het vergroten van
de capaciteit van De Biekorf als studeerplaats, bijvoorbeeld door het aanpassen van
de openingsuren van de Biekorf-bib tijdens de blokperiode. Het Rijksarchief is nog te
weinig gekend als blokruimte. Ook kerken kunnen worden opengesteld. Of zelfs het
niet benutte café op het dakterras van het Concertgebouw.
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GRENZEN VERKENNEN:
Jongeren hebben niet altijd nood aan een eigen specifieke ruimte. Vaak komen ze
samen op plaatsen waar ook ouderen samenzijn. Met een aanpassing kan de stad
ruimtes beschikbaar houden voor beide groepen. Zorg voor een rustige picknickzone
voor gezinnen met een skateramp in de buurt. Door ruimtes flexibel in te delen, is er
minder kans op (over)last.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR JONGEREN:
Vele Brugse jongeren blijven na hun studies in hun studentenstad hangen. Een van
de gevolgen van het Brugse woonbeleid. Hoe de stad hierop kan inspelen vind je in
het hoofdstuk over Wonen. Toch willen we hier al pleiten voor een
subsidiëringsreglement ten voordele van co-housing. Een paar jaar samenwonen, is
zeker goedkoper, maar nog steeds niet eenvoudig. Een aantal reglementen
aanpassen zou onderverhuren, domiciliëring, co-housing, … makkelijker kunnen
maken.
Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg hebben nood aan begeleiding. Daarom pleit
Groen Brugge voor een jeugddienst binnen het toekomstige Zorgbedrijf van de stad.
Voor het begeleiden van jongeren, maar ook om jongeren met een verhoogd risico op
armoede te detecteren.
Om werken in Brugge aantrekkelijk te maken kan de stad werkervaringsplaatsen
aanbieden.
Het onderwijsaanbod dient aan te sluiten op de arbeidsmarkt. Samenwerking en
communicatie tussen onderwijs en bedrijfswereld wordt gestimuleerd.
Jong en creatief ondernemen wordt ondersteund en gestimuleerd. De stad biedt
betaalbare (werk)plaatsen aan jonge ondernemers zodat innovatief en creatief talent
mogelijkheden krijgt.
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SPEERPUNTEN:
We willen maximaal inzetten op brede scholen.
We willen voldoende, kwalitatieve en toegankelijke opvang voor alle kinderen
verzekeren.

KINDEROPVANG EN ONDERWIJS
Groen Brugge pleit voor duurzaam onderwijs waarin elke leerling(e) een plek heeft.
Kwaliteitsvolle kinderopvang en onderwijs speelt in op de behoeften van de jonge
gezinnen.

Voor ieder kind een plek:
De stad zorgt voor voldoende aanbod aan onderwijs en kinderopvang.
De stad zorgt voor een degelijk en betaalbaar inschrijvingsbeleid in haar scholen, ook
in academie en conservatorium. Mensen worden gelijk benaderd en voor allen zijn er
dezelfde kansen bij inschrijving.
Een kindvriendelijke ruimte is een kwaliteitsvolle ruimte. De stad durft te kiezen voor
kinderopvang en onderwijs die lokaal verankerd zijn. Waarom geen
kindervoorzieningen naast een seniorenlokaal? De stad richt peuterspeelpunten in,
dit zijn opvoedings- en ontmoetingspunten waar ouders met hun kinderen elkaar
kunnen ontmoeten.
Dankzij het verstandig invullen van de ruimte vermijdt men overlast. In ieder geval
mag stemoverlast van kinderen niet als overlast gerekend worden.
Samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) tekent Stad Brugge een visie uit
over kinderopvang in onze stad. De Stad neemt een regisseursrol op en verzekert
voldoende, kwalitatieve en toegankelijke opvang voor alle kinderen.
De Stad heeft zicht op de nood aan kinderopvang op langere termijn. Zij volgt de
nieuwe tendensen op, zoals het aantal geboortes, aantal 0- tot 3-jarigen,
nieuwbouwwijken, verkavelingen, buurtontwikkelingen, enz. Ze stippelt samen met
het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOKO) passende antwoorden uit.
De Stad stelt gebouwen ter beschikking aan (potentiële) organisatoren van
kinderopvang en aan een betaalbare huurprijs. Zo worden er kansen gegeven aan
ondernemers om kinderopvang te organiseren of aan bestaande opvang om uit te
breiden.
Het stadsbestuur voorziet een uitleendienst voor inclusieve kinderopvanginitiatieven
die aangepast speelgoed en verzorgingsmateriaal kunnen komen ontlenen.
De Stad ondersteunt de kinderopvanginitiatieven op logistiek vlak. De klusjesdienst,
de groendienst worden ter beschikking gesteld, eventueel aan een verminderde prijs.
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ONTWIKKELING VAN HET KIND STAAT CENTRAAL:
Opvang en onderwijs is veel meer dan ergens onderdak geven. Voor kinderen en
jongeren is het de basisgrondstof om zich een identiteit te vormen en zich volledig te
ontplooien. Groen pleit ervoor om de brede school als basis te zien voor het
onderwijs in onze samenleving.
De brede school is een draaischijf voor de buurt en ondersteunt zowel onderwijs als
de lokale samenleving, ook na de schooluren en in de vakanties. Kinderopvang, lager
onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, muziek- en
computerinfrastructuur… krijgen een plek in de brede school.
Het opgestarte project in verband met brede scholen wordt uitgebreid. Er is een
uitwisseling van expertise en ervaring door experten binnen dit project. Zo kunnen
scholen die willen instappen binnen het project ‘brede school’ ondersteuning krijgen.
De brede school die verankerd is in de buurt, geeft voorrang aan kinderen uit de
buurt. Op die manier versterkt de school haar lokaal draagvlak en vormt ze ook een
weerspiegeling van de buurt.
De brede school stimuleert ook sociale projecten van de leerlingen, ten voordele van
eigen zorgbehoevende inwoners, zorgorganisaties…
De brede school stelt zijn klaslokalen ter beschikking als vergaderruimtes voor
verenigingen. De brede school biedt zijn computerklassen aan om bijvoorbeeld
computerlessen en digitalisering te organiseren voor anderstaligen nieuwkomers.
Groen Brugge pleit voor een verdere integratie van kinderopvanginitiatieven in het
kleuteronderwijs, zo kunnen kleine kinderen langer in kleine groepen blijven.
Groen Brugge blijft ijveren voor meer kinderdagverblijven en crèches. Een
kinderdagverblijf aan het station in het Huis van de Bruggeling moet mogelijk zijn,
waar kinderen van de werknemers en de vele pendelaars terecht kunnen.
Kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs staat voorop. De stad zorgt er
daarom voor dat zowel de kinderopvang als het onderwijsaanbod aan de bestaande
kwaliteitscriteria voldoen. Dankzij het kwaliteitsvolle onderwijs kan de stad schoolse
achterstand preventief tegengaan. De stad trekt de banden tussen kinderopvang,
onderwijs en welzijn terug sterk aan. De buitenschoolse opvang wordt gekoppeld aan
andere vrijetijdsactiviteiten.
Daarnaast focust de stad ook op spijbelpreventie, taalstimulering en de aanleg van
een stimulerende schoolomgeving. Hierdoor speelt de stad een belangrijke rol in de
realisatie van betere onderwijskansen.
De stad focust ook op lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden. Door
vegetarische maaltijden op school leren de leerlingen dat hun milieu-impact kleiner
wordt. Dit kan i.s.m. externe partners projectmatig worden uitgewerkt.
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De stad focust samen met zijn scholen op GRoene en Avontuurlijke Speelplaatsen
(GRAS) die de kinderen uitdagen om te bewegen. Natuurelementen verhogen
speelkansen van onze kinderen en jongeren. Ook buiten de schooluren zijn deze
speelplaatsen als natuurlijke leeromgeving toegankelijk voor de mensen uit de
buurt. Het uitwerken van zo’n GRAS kan verder kaderen binnen een participatief
project waarbij ook de kinderen zelf inspraak krijgen.
Omgevingsonderwijs en openluchtonderwijs wordt gestimuleerd. Leren over de
natuur kan best in het midden van de natuur.
Het stadsbestuur zorgt voor een betere verbinding tussen TSO- en BSO-scholen en
de lokale bedrijven. Hierdoor komen leerlingen al nauw in contact met het lokale
werkveld. Een website ‘In Brugge op stap’ met lokale klasuitstappen en
bedrijfsbezoeken kan hierbij een stimulans zijn.
Een schoolroutekaart wordt uitgewerkt om veilig met de fiets of te voet naar school
te gaan. De stad voorziet voor elke gezin zo’n kaart.
Betere onderwijskansen creëer je ook door de betrokken partijen aan het woord te
laten. De stad richt daarom adviesraden in waarin zowel de school, de ouders als
andere belangrijke partners samenwerken.
Inclusief onderwijs wordt mogelijk gemaakt en gestimuleerd.

DIVERSITEIT ALS BELANGRIJKE WAARDE:
Diversiteit is een belangrijke waarde binnen onderwijs en kinderopvang. Het is
daarom belangrijk dat de personeelsleden van zowel onderwijsinstellingen als van de
kinderopvang die waarde in acht nemen. De stad doet aan sensibilisering en werkt
daarvoor samen met verschillende lokale actoren.
Lokaal kinderopvangbeleid bewaakt de diversiteit van het aanbod. Zo zorgen
inkomens gerelateerde dagprijzen en het voorzien van aparte subsidies ervoor dat
elk gezin van het aanbod kan genieten.
Betaalbare kinderopvang en onderwijs is belangrijk. We willen de sociale voordelen
hierbij blijven toekennen, zoals voor– en naschoolse opvang, onderwijscheques,
groepsaankopen en een sociaal tarief voor kinderen uit gezinnen met een verhoogde
tegemoetkoming.
Ook onderwijs voor anderstaligen in verband met computer- en internetgebruik blijft
belangrijk. Op die manier willen we ook digitale uitsluiting voorkomen.
Onderwijsopbouwwerk in overleg met de jongeren, ouders en scholen is een must in
de eigen stad. Opbouwwerkers kunnen expertise leveren in verband met
maatschappelijk kwetsbare ouders en het netwerk tussen school en ouders
versterken. Dit kan netoverschrijdend worden uitgewerkt.
Onderwijsopbouwwerkers bouwen ook een netoverschrijdend lerend netwerk uit
rond kinderarmoede.
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De combinatie arbeid/ gezin is voor veel gezinnen een grote uitdaging. Daarom zorgt
de stad voor een infopunt over vraag en aanbod van opvangmogelijkheden. De stad
spendeert bijzondere aandacht aan flexibele opvang.
De stad voorziet in een uitbreiding van studieruimtes tijdens de examenperiodes en
daarbuiten voor wie thuis geen rustige studieplek heeft. Deze studieruimtes kunnen
gekozen worden in samenwerking met bibliotheken, kerken…
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SPEERPUNTEN:
We willen van de gemeenteraad het centrum van beleidsbepaling maken. Inspraak
en besprekingen zijn gebeurd vooraleer de beslissingen genomen en voorbereid zijn,
niet erna.
We willen burgerbudgetten invoeren en deel van stadsbudget laten beheren door
burgers.

DEMOCRATIE, BESTUUR EN BURGERPARTICIPATIE
DE GEMEENTERAAD, HET HART VAN DE LOKALE DEMOCRATIE:
Iedereen zegt, eens je in de gemeenteraad zit, heb je iets te zeggen. Maar jammer
genoeg is dit niet altijd het geval. We willen van de brugse gemeenteraad een
toonvoorbeeld van democratie maken. Waar het brugs beleid wordt bepaald, waar
het interessant is om mee te luisteren. Waar de discussie op het scherpst van de
snee gevoerd wordt. Dat is lokale democratie.
Groen Brugge wil de agenda-opbouw verbeteren zodat burgers beter weten
waarover gediscussieerd wordt.
Wij willen een oppositieraadslid als voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter
moet altijd de belangen van de gemeenteraad behartigen en niet die van het college
van burgemeester en schepenen.
Wij willen de belangrijkste punten op de gemeenteraad eerst bespreken en pas op de
volgende gemeenteraad stemmen. Dit laat meer input van de raadsleden toe.
Goed werkende commissies geven meer ruimte om voorstellen grondig voor te
bereiden, nog bij te sturen of dieper op dossiers in te gaan. We verdelen het
voorzitterschap van de verschillende commissies over meerderheid en oppositie.
“Open commissies” waar je experts, betrokken burgers of middenveldorganisaties
uitnodigt, kunnen het debat verder verrijken.
De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen hoort publiek te gebeuren, op de
gemeenteraad, niet achter gesloten deuren van autonome stadsbedrijven of
intercommunales. We garanderen een goede doorstroming en volwaardige discussie
over het beleid dat in intercommunales en eventuele verzelfstandigde
agentschappen gevoerd wordt, door hiervoor de nodige tijd te voorzien in de
commissie en op de gemeenteraad. Hiervoor is het noodzakelijk dat
vertegenwoordigers van de stad in die organen het juiste profiel hebben (voldoende
deskundigheid in de materie, eventueel verder te ontwikkelen via vorming) en hun
taak ernstig nemen, zodat zij op vragen kunnen antwoorden en in debat kunnen gaan.
We investeren in sterke raadsleden, bijvoorbeeld door actief vorming te stimuleren
(aanbod verspreiden bij raadsleden, terugbetaling vormingskosten door de stad,…).
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We willen de macht meer aan de burgers geven. De Vlaamse regelgeving biedt een
aantal mogelijkheden om burgers inspraak te verlenen op de gemeenteraad
(bijvoorbeeld agenderen van voorstellen door burgers, indienen van verzoekschriften,
vragenkwartiertje,…). Groen beschouwt deze instrumenten als een gelegenheid om
de dialoog met burgers aan te gaan.

HET STADHUIS, EEN GLAZEN HUIS:
We investeren in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder
andere in: vlot antwoorden op vragen van burgers door inzage in
bestuursdocumenten, actief en overzichtelijk aanbieden van informatie en
documenten via de stadswebsite, maar vooral duidelijke informatie geven over welke
informatie waar beschikbaar is. Zo keren we de logica om: burgers moeten geen
moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt
burgers actief naar relevante informatie.
We beschouwen klachtenbehandeling als een kans. We zorgen dus niet enkel voor
een goed antwoord en opvolging, maar trekken uit klachten ook de juiste lessen om
de stadsdienstverlening te verbeteren.
De ambtenaar als civil servant: een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan
sterke, creatieve, gemotiveerde, “onafhankelijke” ambtenaren. Die staan ten dienste
van de hele stad, niet enkel van de meerderheid in gemeenteraad en college. Dat
betekent dat ambtenaren voldoende ruimte moeten krijgen als ze ingeschakeld
worden bij ondersteuning van burgerinitiatieven.

RUIMTE VOOR ACTIEVE BURGERS:
De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project
dat al vrijwel in kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken
worden bij beleid, en dat van in het begin. Groen trekt dan ook volop de kaart van
burgerparticipatie. We consulteren burgers, maar laten hen ook zelf beslissen en
hun ideeën verwezenlijken.
We kiezen voor een diversiteit aan participatievormen. Niet iedereen is even
verbaal. Door te werken met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen, maquettes,
computermodellen,… bereik je mensen die je met een klassieke vergadering niet
bereikt.
CONSULTEREN:
We werken met burgerpanels. Vo burgers uitgeloot voor overleg en aanbev or grote
projecten (vb. mobiliteitsplan) of rond bepaalde thema’s wordt een groep eling aan
gemeenteraad en college.
Bij de ontwikkeling van een project worden organisaties in de buurt (scholen,
woonzorgcentra, sportclubs...) uitvoerig geconsulteerd. Ze mogen mee beslissen
over het project.
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De Toekomst van Brugge is dé plaats waar burgers hun ideeën kwijt kunnen. Dit
project wordt verder versterkt.
Groen Brugge wil het indienen van een bezwaar eenvoudiger maken. Burgers mogen
geen drempels meer ondervinden om een bezwaar in te dienen in het kader van een
openbaar onderzoek.
Bij het uitwerken van ruimtelijke uitvoeringsplannen moet de bevolking actiever op
voorhand bevraagd worden en niet achteraf, bij het openbaar onderzoek, wanneer er
niets meer veranderd kan worden.
SAMEN BESLISSEN:
De Raad van Bestuur van de haven van Zeebrugge (MBZ) wordt anders
samengesteld. Ze bestaat niet langer alleen uit politici, maar ook bedrijven,
werknemers en burgers zijn erin vertegenwoordigd.
Over 10 % van het investeringsbudget van Stad Brugge beslissen burgers. Zij
kunnen projecten indienen en deze zo verwezenlijken.
SAMEN DOEN
Wij geven de brugse wijken een budget om hun buurt beter te maken. De wijk beslist
helemaal zelf waar ze dit geld aan besteedt. De burgers in de wijk werken hun eigen
voorstellen samen uit.
We willen buurten of wijken zelf klimaatacties (vb. groepsaankoop van
zonnepanelen) laten opzetten. Het stadsbestuur ondersteunt hen op de manier die zij
wensen. 10 % van het project wordt ook gefinancierd door het stadsbestuur.
VERSTERKEN EN ONDERSTEUNEN:
We ondersteunen actief coöperaties en burgerinitiatieven. Ze moeten de nodige
ondersteuning krijgen die zij wensen.

FINANCIEEL BELEID VAN DE STAD:
Een helder financieel beleid is noodzakelijk voor een vlotte stedelijke werking. De
financiële dienst hoort de middelen van het lokale bestuur correct te beheren, maar
ook al het mogelijke te doen zodat iedereen weet hoe de middelen werden besteed
en welke nog beschikbaar zijn. Het stadsbestuur zorgt dat de financiële dienst over
voldoende personeel beschikt om deze rol goed te vervullen.
We willen de financiële rapportage begrijpelijk maken voor iedereen die het
aanbelangt (raadsleden, geïnteresseerde burgers, …) zonder dat die specifieke
financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. De verplichte
documenten uit de beheers- en beleidscyclus voldoen hier niet aan. Elke stad moet in
overleg met haar financieel beheerder op zoek naar een begrijpelijke financiële
rapportering.
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Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar stad de belastinggelden inzet. We
zoeken naar medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van
burgerbegroting en wijkbudgetten.
Groen wil belastingen afschaffen die door zware administratieve procedures meer
kosten dan ze opleveren. Ook belastingen die moeilijk controleerbaar en dus
makkelijk afwendbaar zijn, schaffen we af.
We willen ook belastingen afschaffen die een duurzaam beleid bemoeilijken zoals
bijvoorbeeld de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen (ook wie geen auto heeft
en bijgevolg geen garage bouwt, wordt belast).
Groen wil ook geen belastingen die specifieke groepen viseren. Dat gebeurt vandaag
nog te vaak, bijvoorbeeld via een belasting op nachtwinkels of op kermiskramen.
Belastingen die niet sturend zijn, maar enkel dienen om de stedelijke werking te
financieren, willen we afstemmen op de financiële draagkracht van de inwoners. Zo'n
belastingen moeten voldoende rekening houden met kwetsbare groepen en mensen
met beperkte financiële draagkracht of een wezenlijk armoederisico. Forfaitaire
algemene belastingen willen we afschaffen omdat ze voor armen een reële last
betekenen en voor rijken slechts een habbekrats.
Sturende belastingen en retributies passen we niet aan naar draagkracht omdat ze
anders hun sturend effect zouden missen. Voer wel een flankerend beleid naar
maatschappelijk kwetsbare groepen om die mensen beter te ondersteunen (zoals
bijvoorbeeld het geven van een gratis rol huisvuilzakken, het geven van algemene
financiële steun en gratis advies, ...)
Groen vindt het logisch dat wie de samenleving of het leefmilieu belast, op haar beurt
door de samenleving wordt belast. Bijvoorbeeld via een belasting op het verspreiden
van reclamedrukwerk (papierverbruik), een belasting op lichtreclames
(lichtvervuiling), een belastingen op private zwembaden (waterverbruik), een
sturende belasting op leegstand en verkrotting alsook belastingen op onbebouwde
kavels en tweede verblijven (ruimtebeslag), een pylonenbelasting
(landschapsvervuiling) en een belasting op drijfkracht (energieverbruik en lawaai).
Retributies zijn vergoedingen die de stad aanrekent voor geleverde diensten.
Diensten die een inwoner niet kan vermijden, of sterker nog die de overheid
hem/haar oplegt, kunnen volgens Groen niet onderhevig zijn aan een retributie.
Bijvoorbeeld een retributie op het afleveren van een identiteitskaart of een lokaal
registratierecht voor erkende vluchtelingen, willen we niet.
De belastingen en retributies die positief gedrag stimuleren of negatief gedrag
ontmoedigen, mogen geen sluikse aanvulling worden van de algemene middelen.
Een parkeerretributie is een onderdeel van het stedelijk mobiliteitsbeleid en mag
geen winstgevende logica volgen. Een retributie op afval heeft - naast kostendekking
- afvalreductie tot doel. Ze dient dus niet voor het aanvullen van de stadskas. De
distributiekosten op de elektriciteitsfactuur moeten afgedekt worden, maar kunnen
geen sluipende belasting ten voordele van de stad blijven. Middelen die toch op deze
wijze worden geïnd wil Groen inzetten om positief gedrag te belonen met
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bijvoorbeeld premies voor energiebesparende maatregelen en CO2-reductie of het
derde betaler systeem op het openbaar vervoer.
De stad bankiert kritisch en bewust. Kiezen voor ethisch bankieren zorgt ervoor dat
je niet bijdraagt aan industrietakken – zoals bijvoorbeeld de wapenindustrie in België,
de verwoestende mijnindustrie en industriële visvangst.
Groen kant zich tegen ingewikkelde structuren of constructies. Als ze te complex zijn
voor de eigen administratie of voor de gemeenteraadsleden die ze moeten kunnen
controleren, dan passen dergelijke constructies niet in het stedelijke huishouden. Zo
bestaan er autonome gemeentebedrijven waarmee lokale besturen BTW kunnen
uitsparen, of intercommunales die enkel geld beleggen. In het verleden werden
rioleringen verkocht aan Amerikaanse investeerders en poogde een Chinees
staatsbedrijf zich te mengen in de lokale energiesector. Vaak is dit vooral lucratief
voor advocatenbureaus en fiscalisten die de steden adviseren.
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SPEERPUNTEN:
Betaalbaar wonen om jonge gezinnen aan te trekken en voldoende sociale woningen
te voorzien, verspreid in de stad.
Duurzaam wonen om ook hiermee de klimaatdoelstellingen te halen.
Alternatieve woonvormen stimuleren om in te spelen op de toename van kleinere
huishoudens, de eenzaamheid van alleenstaanden en het versterken van het sociaal
netwerk.

WONEN
In België/Vlaanderen staan we op een kantelpunt. Er is een continue strijd aan de
gang om de stedelijke en landelijke ruimte zo goed mogelijk in te delen, maar
tegelijkertijd dienen er steeds meer mensen een woning te vinden. “Ruimte delen is
ruimte creëren” is een principe dat we niet zomaar achteruit kunnen schuiven, zie
ook het beleidsplan ruimte Vlaanderen.
In Brugge komen er de komende legislatuur heel wat gebouwen leeg te staan. Dit is
nu al het geval, denk maar aan de verschillende kloosters, kerken, rusthuizen, … Ook
heel wat scholen en bedrijven kiezen ervoor om te verhuizen naar de stadsrand. Dit
laat ruimte in de binnenstad voor meer woningen toe, alleen moeten we dit slim
aanpakken.
De stad kan hierin een zeer belangrijke rol spelen. Groen wil die rol verstandig, want
duurzaam, invullen.

EEN STERKE ROL VOOR HET STADSBESTUUR:
Het stadsbestuur heeft doorgaans het beste zicht op de woonproblematiek in de stad
en de randgemeenten. Groen Brugge vindt daarom dat Brugge hierin een sterke rol
moet spelen.
Groen Brugge vraagt de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf. Dit bedrijf
moet het mogelijk maken om verschillende lege panden op te kopen en deze een
nieuwe bestemming te geven. Waar mogelijk moet wonen (in al zijn vormen) een rol
spelen.
Het stadsontwikkelingsbedrijf moet ook/verder instaan voor een/het lokaal
woonoverleg, en van dit lokaal woonoverleg een plaats voor visievorming maken. Het
stadsontwikkelingsbedrijf kan een brede opdracht hebben:
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Groen Brugge betrekt van bij het begin alle lokale woonactoren. We hebben zeker
ook aandacht voor de spelers op de huurmarkt. De verhuurders betrekken is cruciaal
om de huurmarkt te versterken.
We richten een rollend woningfonds op. We kopen met het fonds verwaarloosde
panden aan, renoveren die of vervangen door een nieuwbouw. De grond blijft
eigendom van de gemeente, de vernieuwde woningen worden via een systeem van
erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren.
Voor de financiering hiervan kunnen we op zoek gaan naar private partners die in
regie van het stadsontwikkelingsbedrijf werken.

KLIMAATVRIENDELIJK EN KWALITEITSVOL WONEN:
Onze woningen behoren tot de slechtst geïsoleerde, meest energieverslindende in
Europa. In Vlaanderen zijn de woningen verantwoordelijk voor bijna 15% van alle CO2uitstoot. Private huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan
eigenaarswoningen. Naast sociale woningen ook de private huurmarkt versterken is
een belangrijke uitdaging.
Groen Brugge maakt een woonbeleidsplan ‘Betaalbaar Wonen’ op, met aandacht
voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.
We willen een analyse van het wonen van vandaag: de doelgroepen, hun huidige
manier van wonen en hun woonwensen en -noden moeten geïnventariseerd worden.
Brugge creëert experimenteerruimte voor innovatieve projecten zoals Collectief
Goed waarbij gerenoveerde woningen via een Sociaal VerhuurKantoor (SVK) worden
aangeboden aan kwetsbare gezinnen.
RENOVEREN:
Groen Brugge zorgt ervoor dat de opknappremie voldoende gekend is bij de
bewoners en dat ze terecht komen bij de doelgroepen die ze echt nodig hebben. We
passen het reglement aan in het voordeel van woningen die passen binnen de
inbreiding- of kernversterkingsstrategie.
De stad gebruikt de thermografische kaart van de stad om bewoners actief aan te
spreken om hun huis verder te isoleren. Doe dit ook bij mensen met hoge
energierekeningen met de bedoeling hen te overtuigen om te renoveren.
Groen Brugge engageert buurtgroepen om mensen met verouderde huizen aan te
sporen een renovatiescan te laten uitvoeren.
Groen Brugge stimuleert collectief renoveren: we organiseren een bevraging, infovergaderingen of duiden zelf te renoveren wijken of appartementsblokken aan. We
gaan sowieso voor ambitieuze en grondige renovatie
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NIEUWBOUW:
Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn. Goede
voorbeelden zijn de wijk Eva Lanxmeer in Culemborg - Nederland (http://www.evalanxmeer.nl/) of Heizijdse Velden in Turnhout (https://do.vlaanderen.be/heizijdsevelden-turnhout).
Groen Brugge gaat (kandidaat-)bewoners van bij het begin bij het ontwerp van
nieuwe wijkprojecten betrekken.

TOEKOMSTGERICHT WONEN:
We kijken vandaag de dag nog steeds zeer beperkt naar de verschillende mogelijke
woonvormen. We grijpen te vaak terug naar huurwoningen, verkavelingen,
appartementen. Maar er kan ook sprake zijn van cohousing, wooncoöperaties, …
Daarom is het belangrijk dat stad Brugge toekomstgerichte woonvormen ondersteunt
en zelf in gang zet. Door ruimtes en materialen te delen kunnen gezinnen duurzamer
omspringen met materialen, is dit vaak milieuvriendelijk en zorgt het vooral voor een
sterkere sociale samenhang.
Groen Brugge gaat daarom voor de volgende speerpunten:
We bevestigen ons engagement en ondertekenen het charter “Samenhuizen”. Het is
de start om een draagvlak te creëren, zowel bij de interne diensten, bij de burger als
bij de verschillende woonactoren.
Groen Brugge ondersteunt het idee achter gemeenschappelijk wonen, retrofit cohousing, hierbij groeit een cohousing gestaag door tussenschotten tussen tuinen weg
te werken en eventueel gemeenschappelijk nieuwe huizen in een buurt op te richten.
We zorgen voor de opbouw van expertise omtrent dit thema binnen de gemeentelijke
diensten en/of het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen.
We creëren een loket waar burgers terecht kunnen met vragen over samenhuizen of
co-housen. Dit kan binnen de eigen gemeentelijke diensten of via het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen.
We werken mee aan de samenhuizendag.
We reserveren gronden specifiek voor projecten die steunen op het principe van
gemeenschappelijk wonen, zo kan Stad Brugge zelf een pilootproject ondersteunen.
We werken samen met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere sociale
woonactoren voor (sociale) co-housingexperimenten.
We gaan voor zorgwonen. Steeds meer senioren vinden in gemeenschappelijk wonen
een alternatief voor een rusthuis of voor het alleen wonen wanneer de kinderen uit
huis zijn of wanneer zij alleenstaand zijn. Vormen van co-housing met
dienstverlening bieden een goed alternatief voor de grote rusthuizen.
We promoten het delen van tuinen zodat tuinen samen kunnen onderhouden worden.
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We informeren de immokantoren over woningdelen en organiseer hier vormingen
over.
We passen de stedenbouwkundige verordening aan met aandacht voor:
o Het toevoegen van duurzame criteria. Nieuwbouw in Brugge moet duurzaam
worden. Ook het plaatsen van zonnepanelen op de daken moet eenvoudiger
worden. Zie hiervoor ons thema ‘klimaat en energie’.
o Duidelijke regels rond het opsplitsen van woningen.
o Meer aandacht voor gemeenschappelijk wonen. Een aantal zaken uit de
bouwverordening werken dit tegen zoals het gegeven dat een woongelegenheid
wordt gedefinieerd als een verblijf met domiciliëring van een gezin of
alleenstaande.
o De parkeernorm moet naar omlaag. In Brugge ontraden we het autoverkeer,
daarom moeten wooneenheden in de binnenstad en dicht bij
mobiliteitsknooppunten een fietsnorm hanteren in plaats van een autonorm.
o De co-housingprojecten hoeven niet te beantwoorden aan de voorschriften over
woonkwaliteit of het opdelen van woningen. De woonkwaliteit wordt beoordeeld op
het gehele gebouw, niet op de units afzonderlijk. Elke unit heeft recht op een
domicilienummer.
o Betrek hierbij experts rond samenwonen zoals samenhuizen Brugge.

BETAALBAAR WONEN:
Lokale besturen worden dagelijks geconfronteerd met het tekort aan degelijke,
betaalbare woningen. Vooral kwetsbare groepen zijn hiervan het slachtoffer. De
gewestelijke overheden zijn de eerste verantwoordelijken om voor oplossingen te
zorgen. De lokale overheid kan ondertussen, binnen de bestaande regelgeving, haar
beleidsruimte maximaal gebruiken.
De stad Brugge maakt werk van een woonbeleidsplan ‘betaalbaar wonen’.
Groen Brugge blijft investeren in voldoende sociale huurwoningen prioritair vinden.
Het Sociaal bindend objectief, dat bepaalt dat elke Vlaamse gemeente 9% sociale
huurwoningen moet realiseren in de periode 2009-2025, moet behaald worden. Wij
willen in Brugge minstens 10 % sociale huurwoningen laten realiseren.
Brugge investeert naast de sociale huurwoningen ook voor betaalbare
koopwoningen. Een vijfde van de op de koopmarkt aangeboden woningen in Brugge
moet onder een bepaalde ondergrens liggen.
Om het grondrecht op wonen voor iedereen te kunnen garanderen, moet
discriminatie op de woonmarkt verbannen worden. Als lokaal bestuur en/of vanuit
het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet een charter ondertekend worden
waardoor de verschillende woonactoren zich engageren om samen tegen
discriminatie te strijden. Indien daar de personeelsmatige en/of financiële
draagkracht voor is, kan er ook worden gewerkt met praktijktests.
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Brugge verliest geen woningen aan leegstand. Pak onder andere de leegstand boven
winkels aan door bij handelspanden aan de straatkant of openbare weg een toegang
tot een bovenverdieping te voorzien. Brugge gaat hiervoor in gesprek met de
handelaars zelf.
Sociale verhuurkantoren moeten in eerste instantie woningen ter beschikking stellen
van mensen in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie, en niet als
kortetermijnoplossing voor het tekort op de (sociale) huurwoningmarkt. Verder moet
ook de commerciële huizenmarkt aangeboord worden voor de sociale huurmarkt.
o Er moet ingezet worden … Zet in op het principe 'Housing First' voor daklozen.
Meer dan 90% langdurig daklozen blijken in staat om rechtstreeks een individuele
woonst te betrekken en deze te behouden, mits intensieve begeleiding op maat.
Gemeenten kunnen ondersteuning krijgen van het Housing First-Lab.
We gaan actief op zoek naar gronden voor sociale huisvestingsmaatschappijen met
het oog op nieuwbouw.
We hanteren een lokaal toewijzingsreglement wanneer dit het grondrecht op wonen
kan versterken, zoals bijvoorbeeld voor jongeren uit de jeugdzorg, pleeggezinnen etc.
We ondersteunen kwetsbare groepen bij de zoektocht naar een geschikte woning. Dit
kan via een systeem van vrijwillige woonbuddy's, die professioneel ondersteund
worden.
Ten aanzien van daklozen die echt leegstaande panden kraken, is een repressief
optreden uit den boze.
We stimuleren een gepaste omgang van immokantoren met kwetsbare doelgroepen
door met de immokantoren in overleg te gaan. We voorzien eventueel een
aanbrengpremie wanneer zij een woning toewijzen aan een persoon die zich in een
kwetsbare positie op de woonmarkt bevindt.
Huurders verdienen een stabiele woonsituatie. Groen Brugge zorgt voor juridische
ondersteuning van zowel huurders als verhuurders. Door juridische ondersteuning te
bieden aan de verhuurders, zorgen we ervoor dat zij eerst ten rade gaan bij het lokaal
bestuur alvorens bijvoorbeeld over te gaan tot uithuiszetting.
De stad onderzoekt het oprichten van wooncoöperaties of werkt samen met huidige
bestaande wooncoöperaties om het wonen betaalbaarder te maken. Zo wordt er nu
al geëxperimenteerd met Wooncoop om units in co-housingprojecten aan te kopen.
Brugge experimenteert met Community Land Trust. De grond is opgekocht door de
stad en de woning zelf is eigendom van de eigenaar. Hierdoor is het kopen van een
woning veel goedkoper.
Brugge introduceert hospitawonen. Eigenaars kunnen 1 kamer verhuren aan een
alleenstaande. Dit biedt financiële voordelen voor beide partijen en pakt leegstaande
kamers in Brugge aan. Dit kan bijvoorbeeld gestimuleerd worden in de binnenstad of
bij grote mobiliteitsknooppunten.
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DUURZAME WIJKEN:
Brugge zet tevens in op duurzame wijken. Jouw duurzaam Brugge van de toekomst
zal de volgende zaken bevatten:
Initiatieven als wijkverwarmingssystemen met kleine warmtekrachtkoppelingen en
met zonne-installaties worden gepromoot. Er wordt ruimte gemaakt voor participatie
in windenergie. Groendaken, zonnepanelen, waterdoorlaatbare straten,
groengevels… worden gepromoot en aangemoedigd.
Autoluwe wijken met een parkeerhaven aan de rand verzekeren een veilige speel- en
fietsruimte voor de kinderen;
Meer dan 40 % is groene ruimte, deels privé en deels collectief, met speelterreinen
en ontmoetingsplaatsen;
Ruimtes zoals berging, garage, afvalpunt, tuinhuis en logeerkamer worden, indien
mogelijk, gedeeld - op die manier daalt de prijs en wordt er minder ruimte verbruikt;
De woningen zijn energieneutraal of leveren energie en worden gebouwd met
duurzame en ecologische materialen;
Er is een mix van verschillende woontypes;
In nieuwe verkavelingen worden collectieve energievoorziening, collectieve
wateropvang en zuivering verplicht;
Nieuwe wijken worden ook gegroepeerd gebouw, zodat er meer ruimte over is voor
groene open ruimte.
De wijk wordt een mix van jongeren, ouderen, huurders en kopers, ook personen met
een laag inkomen;
Er wordt aandacht besteed aan het straatmeubilair en de straatinrichting, zodat er
ruimte is voor ontmoeting, zowel voor jong als oud.
Zorg voor infopunten rond duurzaam wonen waar er informatie gegeven kan worden
over de te gebruiken materialen en mogelijke projecten.
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SPEERPUNTEN:
We willen cultuur, sport & vrije tijd voldoende financieren en ondersteunen: behoud
Ryelandtzaal, cactusclub aan de barge, kleine culturele verenigingen.
We willen de site Sint-Andreas gebruiken voor een nieuwe expohal / cultuurcentrum.
We willen slim omgaan met vrijgekomen erfgoed: zingeving, wonen, experimenteeren expositieruimtes, …

CULTUUR, SPORT & VRIJE TIJD
CULTUUR WORDT ACTIEF ONDERSTEUND DOOR HET BELEID:
• Groen ijvert voor één schepen van Cultuur, Sport en Vrije tijd.
• Er moet genoeg ruimte zijn voor elke vorm van cultuur in Brugge. Ieder initiatief
moet z’n plaats kunnen hebben. We zetten maximaal in op het gedeeld gebruik van
infrastructuur. Zo willen we scholen stimuleren om ‘s avonds hun poorten open te
zetten zodat culturele verenigingen hun lokalen kunnen gebruiken
• De Triënnale is voor Groen een van de belangrijkste culturele evenementen in onze
stad, zeker om hedendaagse kunst in onze historische binnenstad te tonen. We zetten
de Triënnale verder en we laten ook het Urb Egg-café ieder jaar doorgaan (maar
zonder dat daarvoor bomen moeten worden gekapt). Groen vindt dat ook het ponton
aan de Langerei permanent mag blijven.
• Groen zou graag opnieuw de Reienfeesten laten doorgaan, maar dan in een eigentijds
jasje.
• De dotatie voor cultuurhuizen en culturele verenigingen wordt terug geïndexeerd. Zo
heeft de Brugse cultuursector voldoende middelen voor kwaliteitsvolle
voorstellingen.
• Net zoals voor al het stadspersoneel, worden cultuurmedewerkers (musea,
bibliotheken etc.) vervangen als ze met pensioen gaan, tenzij het efficiënter kan. Het
huidige principe om die niet te vervangen draaien we dus om. Zo verzekeren we de
kwaliteit van het aanbod en verhogen we niet de werkdruk voor het personeel.
• We stimuleren cultuurhuizen om meer samen te werken en kennis te delen, vooral op
de zakelijke kant.
• Het stadsbestuur zorgt voor voldoende financiële ondersteuning van
carnavalsgroepen.
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VIER CULTUURHUBS VOOR BRUGGE:
Groen behoudt en versterkt Brugge als een cultureel bruisende stad. We identificeren
vier zones, cultuurhubs, waar iedere Bruggeling zijn gading kan vinden.

BIEKORF-DE REPUBLIEK
De zone Biekorf-De Republiek wordt dé cultuurhub voor toneel, film en literatuur.
De Biekorf is als de openbare bibliotheek het literaire centrum van Brugge. In
Cinema Lumière kunnen we dan weer terecht voor de betere film.

MUSEUMSITE GROENINGE
Groen wil van het Groeningemuseum een volwaardige museumsite te maken. We
blijven pleiten om de nieuwe expohal voor tijdelijke tentoonstellingen op de site van
het Sint-Andreasinstituut te bouwen. De school was daar ook zelf vragende partij
voor. Zo kan de expohal rechtstreeks verbonden worden met het naburige
Groeningemuseum. Op die manier krijgt Brugge een prachtige museumsite met nog
meer waarde voor de bezoeker!

CONCERTGEBOUW
Het Concertgebouw blijft voor Groen het cultureel uithangbord van Brugge. Het is dé
plaats voor muziek en dans.

KANAALEILAND
Muziekcentrum Cactus zal zich vestigen op het Kanaaleiland. Groen ziet dit als een
grote opportuniteit. Gezellige cafeetjes en muzikale bars kunnen de Cactuszaal
versterken. Het Kanaaleiland wordt zo de pop & rock-hub van Brugge waar vooral
jongeren zich kunnen uitleven.

CULTUUR ALS BINDMIDDEL VOOR DE SAMENLEVING:
• We brengen cultuur zo dicht mogelijk bij de mensen. Daarom versterken we
initiatieven die cultuur tot in de buurten brengen, zoals UitWijken.
• Iedereen heeft recht op cultuurbeleving. We proberen kansengroepen zo veel
mogelijk te bereiken door een diverse programmatie en het betrekken van etnischculturele verenigingen, verenigingen tegen armoede en nog anderen.
• We investeren meer in sociaal-artistiek werk.
• We promoten de UiTPAS. Dat is een spaar- en voordelenprogramma die
vrijetijdsparticipatie wil stimuleren. Wie aan activiteiten van het UiTPAS-programma
deelneemt, krijgt punten waarmee je nog meer kan beleven. Mensen in armoede
krijgen een grotere korting. Zo belonen we vrijetijdsparticipatie en zorgen we ervoor
dat echt iedereen van cultuur kan genieten.
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DUURZAAM CULTUURBELEID:
• We stimuleren evenementen en festivals om hun ecologische voetafdruk te
verkleinen.
• Groen wil het openbaar vervoer zo veel mogelijk laten aansluiten op culturele
activiteiten. De programmatie moet in de mate van het mogelijke rekening houden
met de dienstregelingen. In samenwerking met De Lijn kunnen cultuurhuizen zorgen
voor een financiële stimulans om met de bus te komen, bijvoorbeeld met een
combiticket.

ERFGOED:
Brugge is een erfgoedstad. En daar zijn we als Bruggelingen terecht fier op! Groen
beschouwt ons onroerend erfgoed in de eerste plaats als een geschenk, dus als iets
wat we met z’n allen moeten koesteren.
Een groot deel van het erfgoed in de binnenstad is religieus erfgoed, dus vooral
kerken en kloosters. Die komen de laatste jaren steeds meer vrij. Dat biedt ons een
enorme kans om creatief om te gaan met ruimte. Ontwijde kerken en vrijgekomen
kloosters moeten een waardevolle invulling krijgen.
Zo kan een ontwijde kerk dienen als centrum voor zingeving en spiritualiteit voor
alle Bruggelingen. Er kunnen huwelijken en begrafenissen doorgaan van mensen van
alle levensbeschouwingen. Kerken kunnen ook anders worden benut: voor
zingevende economische activiteit: boekhandel, bibliotheek, cafetaria,
dienstencentrum,…
Ontwijde kerken en kloosters kunnen ook gebruikt worden door verenigingen die
vaak op zoek zijn naar locaties voor culturele activiteiten.
We kunnen kloosters benutten als nieuwe plaatsen om te wonen en te werken. Ook
de kloostertuinen worden opengesteld zodat iedere Bruggeling er kan wandelen,
spelen en genieten.
Het stadsbestuur moet hier een voortrekkersrol in spelen en vermijden dat ons
erfgoed de speelbal wordt van investeerders die enkel op geldgewin uit zijn.
Een behoud van de Ryelandtzaal is dan ook een mooi toonvoorbeeld van onze visie.
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SPORT
• Groen wil voldoende ruimte om te sporten. Dat gaat zowel over sportinfrastructuur
als over groene ruimte.
• Door de brede school kunnen particulieren en verenigingen na de uren gebruik
maken van de sportinfrastructuur van scholen.
• Verenigingen sporten vaak op kunstgrasvelden. Veel van die kunstgrasvelden zijn
schadelijk voor de gezondheid door de granulaten van rubberen autobanden die erin
zitten. Op termijn worden alle schadelijke kunstgrasvelden best vervangen door
grasvelden op basis van kurk of kokos of door natuurlijke grasvelden.
• Ook in sport willen we de diversiteit van onze samenleving weerspiegelen. We
stimuleren sportclubs om mensen in armoede, mensen met een beperking en
Bruggelingen met een migratieachtergrond in hun werking te integreren. We
ondersteunen verenigingen om een rol te spelen in de strijd tegen racisme en
homofobie.
• Sportinfrastructuur wordt enkel gebouwd als daar een nood voor is en zoveel
mogelijk per sportcomplex gecentreerd worden. Daarnaast wordt deze best gebouwd
met respect voor de omwonenden, sommige nieuwe sportinfrastructuur kan voor
overlast zorgen (padelvelden).
• Groen wil het loopparcours van de Vesten nog beter maken. We pleiten voor een
infobord aan het Graaf Visartpark waarop vermeld staat hoe het parcours in elkaar
zit. Groen wil ook een betere bewegwijzering, vooral tussen het Minnewater en het
Graaf Visartpark.
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Speerpunten:
Blijvend ondersteunen van actie van verenigingen.
Eerlijke handel blijven promoten in het kader van fairtrade stad Brugge

INTERNATIONALE SAMENWERKING
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING:
• Het stadsbestuur implementeert de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 1van
de VN in haar beleid.
• Brugge geeft minstens 0,7% van haar totale budget uit aan
ontwikkelingssamenwerking, zoals de VN voorschrijft. We helpen de armste delen
van de wereld om samen vooruit te gaan.
• Het stadsbestuur ondersteunt lokale projecten die bezig zijn met
ontwikkelingssamenwerking.
• We betrekken (verenigingen van) Bruggelingen van Afrikaanse, Aziatische of LatijnsAmerikaanse oorsprong actief bij het beleid voor internationale solidariteit.
• We sensibiliseren verenigingen, scholen en jeugdbewegingen over het Noord-Zuidbeleid.

EERLIJKE HANDEL:
• Het stadsbestuur stimuleert eerlijke handel. Fair Trade wordt een criterium in de
aankopen van Stad en OCMW.
• Brugge doet mee met de Schone Kleren-campagne. Schone Kleren zet zich er voor in
dat onze kleren gemaakt worden met respect voor arbeidsrechten. Brugge koopt zelf
werkkleding voor het stadspersoneel via een openbare aanbesteding. Het
stadsbestuur integreert hiertoe arbeidsnormen in de bestekken van alle aankopen.
• Brugge verklaart zich symbolisch TTIP & CETA-vrij. TTIP en CETA zijn
vrijhandelsakkoorden tussen de EU en respectievelijk de Verenigde Staten en
Canada. Deze akkoorden ondermijnen onze democratie, milieu en volksgezondheid.
Ze zijn op maat geschreven voor enkele multinationals. Onze lokale economie zal er
echter op achteruit gaan. Daarom kan Brugge symbolisch een signaal geven en zich
verzetten tegen deze verdragen.

1

Ter info: https://unric.org/nl/sdg-in-nederlands
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VREDE:
• Brugge neemt een leidende rol in Mayors for Peace. Dit internationale netwerk
verenigt steden en gemeenten rond vredesbeleid.
• Het stads- en havenbestuur willen de Zeebrugse haven wapenvrij maken. Onze haven
mag niet dienen als draaischijf voor dubieuze wapentransporten
• Verouderde politiewapens worden nooit verkocht, maar altijd vernietigd. Zo
voorkomen we dat deze wapens in verkeerde handen terecht komen.

STEDENBAND:
Ondanks haar internationale uitstraling en bekendheid heeft Brugge geen traditie van
verbroedering met buitenlandse steden. Dat is al decennialang een bewuste keuze.
Maar in tijden dat grenzen meer en meer muren worden, is het belangrijk onderling
en rechtstreeks contact tussen burgers en verenigingen in diverse steden te
bevorderen. Groen Brugge stelt voor een stedenband op te bouwen met andere
Europese steden die inzetten op duurzame ontwikkeling.

HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

pag. 29

SPEERPUNTEN:
We willen de open ruimte beschermen en vrijwaren.
We willen ruimte delen om ruimte te creëren.
We willen groene en kwaliteitsvolle publieke ruimte.
We willen het stadsontwikkelingsbedrijf activeren en een stadsbouwmeester
aanstellen.

RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW
1. DUURZAAM RUIMTELIJK BELEID VERTREKT VAN EEN HELDER KADER:
In het Vlaams Gewest beschikken zowat alle gemeenten over een Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan. Deze structuurplannen zijn vaak aan een update toe. Het
beleidsplan ruimte Vlaanderen (BRV) biedt gemeenten straks de kans om zelf een
lokaal beleidsplan op te maken, zonder dit te verplichten. Groen Brugge betreurt
dat een nieuw ruimtelijk structuurplan voor Brugge op de lange baan geschoven
wordt en pleit ervoor dat Brugge meer dan vroeger de stap zet naar een echt
duurzaam ruimtelijk beleid.
Daarbij vertrekken we vanuit een aantal krachtige principes:
Bescherm de open ruimte en kies in functie hiervan voor kwalitatieve
kernversterking en verdichting. Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar
vervoer moeten nabij en bereikbaar zijn.
In Brugge is de open ruimte echter meer dan ooit bedreigd door het Gewestelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening Regionaalstedelijk gebied Brugge.
Meer dan 200 ha landbouwgrond en open ruimte zijn bedreigd door nieuwe
bedrijventerreinen, logistieke zone, nieuwe kantoren en sportinfrastructuur op
autolocaties. Groen Brugge steunt de milieugroepen -bij een procedure voor de Raad
van State om de open ruimte maximaal te behouden.
Kwalitatieve kernversterking betekent niet opvulling van de historisch belangrijke
groene leefruimten zoals nu vooral gebeurt bij verkavelingen in de rand. (bv.
omgeving kasteel van Male) Er is dringend nood aan een Openruimtebeleidsplan voor
de Brugse rand.
Kernversterking houdt in dat op daartoe geschikte plaatsen hoogbouw met
voldoende gemeenschappelijke groene parkruimte toegelaten wordt. Groen Brugge
ziet potentieel voor een nieuwe groeipool rond de kop van de oude havendokken in de
achterhaven, waar vandaag al het politiehuis en het Entrepot zitten. Ook over de
toekomst van terreinen in Ten Briele, aansluitend bij de stationsomgeving moet
nagedacht worden.
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Kies maximaal voor verweving van functies en voor efficiënt ruimtegebruik.
In de zuidelijke groene gordel van Brugge met o.a. het Chartreusegebied zijn
landbouw, natuur en recreatie perfect met elkaar te verweven. De geplande
hoogbouw van kantoren aldaar dreigt dit evenwicht erg te verstoren. Alleen de partij
Groen engageert zich momenteel om dit evenwicht te bewaren en de Chartreuse als
open ruimte te bewaren.
Efficiënt ruimtegebruik kan vooral in de bedrijvenzone van de Brugse binnenhaven
veel verbeteren. Meer dan 30 ha industriegrond liggen er al tientallen jaren
ongebruikt bij. Groen pleit voor de opname van het havengebied binnen de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge om te komen tot efficiënter
gebruik van deze terreinen.
Ruimtelijk beleid staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met mobiliteit,
klimaatbeleid, natuur en milieu, economie,… Stem planning en beleid in al deze
sectoren goed op elkaar af.
Overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden kantoorgebouwen
het best geplaatst in de stationsomgeving omwille van de nabijheid van openbaar
vervoer. Dit wordt in Brugge niet consequent opgevolgd. Veelal wordt nog gekozen
voor een autolocatie, wat nefast is voor milieu en klimaat. Hetzelfde geldt voor een
voetbalstadion. Daarom is de renovatie van het Jan Breydelstadion, gecombineerd
met beter openbaar vervoer, veruit te verkiezen boven de inpalming van onze
afgelegen vruchtbaarste landbouwgrond.
De ontwikkeling van kustvaart is een zinvolle keuze voor de betere
binnnenvaartontsluiting van de haven. Groen Brugge verwacht dan ook dat het stadsen havenbestuur niet langer gaan voor de aanleg van een zeekanaal in het
polderlandschap van Dudzele tussen het Boudewijnkanaal en het Schipdonkkanaal.
Vertrek altijd van bestaande kwaliteiten van de stad / het dorp en het landschap
Typisch voor de stad Brugge is zijn rijk cultuurhistorisch patrimonium. Spijtig genoeg
wordt daar niet altijd zorgvuldig mee omgesprongen. De dreigende verkoop van de
Ryelandtzaal aan een projectontwikkelaar heeft Groen Brugge met succes kunnen
tegenhouden. Groen heeft zich ten volle ingezet voor het behoud van dit prachtig
muzikaal gebouw met een uitstekende akoestiek. Ons waardevol erfgoed mag niet
overgeleverd worden aan respectloze zakenlui.
Een deel van het unieke polderlandschap in de Zeebrugse achterhaven is nog steeds
Europees vogelrichtlijngebied en is belangrijk voor het bewaren van het evenwicht
tussen natuur en havenontwikkeling. Volgens het strategisch plan van de Zeebrugse
haven kan nog gewacht worden met het aansnijden van dit zuidwestelijk deel van de
achterhaven. Groen Brugge wil dat dit vogelrichtlijngebied definitief behouden blijft.
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2. HET RUIMTELIJK RENDEMENT VERHOGEN:
Om te vermijden dat we steeds bijkomende open ruimte moeten aansnijden, is het
noodzakelijk om het ruimtelijk rendement te verhogen door de bestaande ruimte
efficiënter te gebruiken. Dat kan onder andere door:
Groen Brugge wil het sluimerend stadsontwikkelingsbedrijf activeren met een
stadsbouwmeester als deskundige en stimulerende kracht voor een ecologische
en efficiënte stadsontwikkeling. Daarbij is het onze bedoeling het passief
volgend beleid om te buigen door als stad zelf initiatieven te nemen
Als eerste taak voor het stadsontwikkelingsbedrijf willen we inzetten op een gericht
actieplan waarbij oude energie- en ruimte-inefficiënte villa’s (vaak bungalows met
één benutte verdieping) op strategisch gelegen locaties opgekocht worden en
vervangen door meergezinswoningen met behoud van het bomenbestand.
Een activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden voorkomt dat elders open
ruimte aangesneden moet worden. In Brugge mag dit zeker uitgebreid worden tot
onbenutte industriegronden. Tussen de Brugse binnenhaven en de Herdersbrug aan
het Boudewijnkanaal te Dudzele liggen nog meer dan 30 ha industriegrond al
tientallen jaren onbenut.
Intensivering van het ruimtegebruik (bijvoorbeeld door plaatselijk hoger te bouwen
of compacter te wonen) in zones die vandaag al een goede openbaar
vervoerontsluiting kennen.
Verweving van functies. Functies mengen zorgt vaak voor een meerwaarde: zo zorgt
wonen boven winkels dat een winkelstraat ’s avonds geen dode buurt wordt. En als
er werkgelegenheid gecreëerd wordt in de stad of gemeente, hoeft er geen nieuwe
KMO-zone aangesneden te worden in buitengebied.
Het Brugse polderland heeft uitstekende mogelijkheden voor een verweving van
haven, landbouw, toerisme en recreatie. De havenactiviteiten vormen vandaag een
gigantische barrière voor de recreatieve activiteiten in de omliggende polders en voor
de leefbaarheid van Zeebrugge. Groen Brugge ijvert actief voor het wegwerken van
deze barrières en voor het vrijwaren van de leefbaarheid van de polders en
polderdorpen.
Centralisatie en decentralisatie van functies. Centralisatie mag niet leiden tot
leegstand van tal van gebouwen. Dank zij de moderne communicatiemiddelen is
decentralisatie in verschillende gebouwen ook zinvol.
Combineren en delen: Ruimte delen is ruimte creëren.
Turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen na de uren laten gebruiken door
buurtbewoners en het verenigingsleven spaart ruimte en versterkt de inbedding van
de school in de wijk.
Een supermarktmarktparking kan ’s avonds perfect gebruikt worden als
buurtparking of parking voor een nabijgelegen cultuurcentrum of sporthal
Woonzorgcentra optimaal benutten voor oud en jong tegelijk.
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Stadsgronden kunnen in erfpacht gegeven worden om bepaalde activiteiten te
stimuleren.
Hergebruik: concepten als brownfieldontwikkeling en herbestemming van in onbruik
geraakte gebouwen.
Er moet dringend werk gemaakt worden van de ontwikkeling van een paar
“brownfields” in Zeebrugge zoals de gesaneerde terreinen van de vroegere
cokesfabriek en de voormalige militaire basis “Knaepen”, te saneren en te
ontwikkelen. Groen Brugge volgt het dossier Knaepen al vele jaren op.
Hergebruik van gebouwen moet het resultaat zijn van doelgerichte
langetermijnplanning.
In Brugge is er nood aan een langetermijnplanning om leeg komende kloosters en
kerken een nieuwe en gepaste functie te geven. Het opgerichte Brugge
Foundation zou instaan voor de fondsenwerving om nieuwe toekomstgerichte
functies in de gebouwen en de tuinen onder te brengen, maar er is te weinig
politieke medewerking. Groen Brugge wil daarin zeker aanmoedigend optreden. Bij
leegstaande bedrijfsgebouwen in Brugge moet een intensiever stimuleringsbeleid
gevoerd worden door leegstandheffing en het zoeken naar partners voor de invulling
van leegstaande panden.

3. KIEZEN VOOR EEN KWALITATIEVE KERNVERSTERKING:
Kernversterking en verdichting zijn belangrijk om de open ruimte te vrijwaren.
Voorwaarde is wel dat ze kwalitatief en doordacht gebeuren:
Kernversterking en verdichting zijn aangewezen op plaatsen die goed ontsloten zijn
met het openbaar vervoer en met een hoog voorzieningenniveau. De oude
woonwijken in de Brugse binnenstad komen in de eerste plaats in aanmerking voor
vernieuwing . Afgelegen woonwijken zoals de geplande verkaveling Zeewege te
Lissewege zijn geen toekomstgerichte ontwikkeling. Functies die veel volk
aantrekken zoals kantoren, worden enkel toegelaten in de nabijheid van openbaar
vervoer.
Kernversterking op maat van de omgeving. Groen Brugge wil inzetten op ingrepen
die het huidige woonweefsel ondersteunen, zoals het opsplitsen van woningen. Dit
kan helpen om de demografische groei op te vangen en kan energie-efficiënte
renovaties de aanmoediging bieden die hoognodig is. Hoger bouwen is op heel wat
plaatsen mogelijk en wenselijk, maar moet rekening houden met de draagkracht van
de omgeving en met respect voor bestaand erfgoed.
Zeebrugge heeft in die zin heel wat mogelijkheden: er is ruimte tussen de
verschillende wijken om de woonfunctie te herwaarderen (ook met hoogbouw) en van
de verschillende wijken een samenhangend geheel van te maken met voldoende
openbare ruimte en groen. Groen is o.a. om die reden voor de bouw van een nieuwe
zeesluis aan het verbindingsdorp. Meer informatie in ons programma-onderdeel
Noorden van Brugge.
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Waar we via hoogbouw verdichten, moet de woonkwaliteit voldoende aandacht
krijgen. Als stadsbestuur moeten we zelf structureel inzetten op een kwaliteitsvolle
leefomgeving. Tevens moet zij bij verdichtingsprojecten een groot draagvlak creëren
bij de eigen bevolking door de levenskwaliteit en het comfort van de bewoners voorop
te stellen. Vooral voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar is hoogbouw problematisch
omdat ze niet zonder begeleiding kunnen gaan spelen. Verdichting kan ook bestaan
uit een keuze voor rijwoningen met kleine privéterreinen (en voldoende gedeelde en
publieke groene ruimte).
Groen Brugge wil kiezen voor een diversiteit aan woontypes. Dit zorgt voor een
gezonde mix in de bevolkingssamenstelling, waarbij bijvoorbeeld zowel
alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen als oudere koppels aan hun trekken
komen. In Brugge zijn er een paar interessante initiatieven van cohousing zoals
“Stoer Huus” in de binnenstad en “Eikenberg” op Sint-Kruis.
Combineer verdichting met het voorzien van de nodige publieke ruimte, water en
groen. Dat kan bijvoorbeeld door het vrijmaken van binnenruimtes om daar publieke
ruimte te voorzien. Om te garanderen dat verdichting effectief een meerwaarde
vormt voor de omgeving, bieden stedenbouwkundige lasten (bv. aanleg van publiek
groen), opgelegd aan de ontwikkelaar, een oplossing. Te Brugge biedt een verweving
van haven en woonfunctie unieke kansen die nog onvoldoende benut werden.

4. DE RUIMTELIJKE VERROMMELING AANPAKKEN:
Ruimtelijke ordening vertrekt niet van een wit blad. De ruimtelijke wanorde keren
in één legislatuur is onmogelijk. Wel kan je als bestuur de nodige stappen zetten om
de tanker te keren.
Ook zonder woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is er nog meer dan genoeg
ruimte om aan huidige en toekomstige woonnoden te voldoen. Via ruimtelijke
uitvoeringsplannen kan de gemeente actief slecht gelegen of overstromingsgevoelige
woonuitbreidingsgebieden omzetten in open ruimte. Zo is in Brugge het natuurgebied
“Gemene Weidebeek” te Assebroek tot stand gekomen. Ook voor sommige slecht
gelegen woongebieden kan een bestemmingswijziging aan de orde zijn.
Instrumenten als planologische ruil en verhandelbare bouwrechten bieden
mogelijkheden om hierbij planschade te vermijden of te beperken. Dit is niet altijd
gemakkelijk als er hardnekkige projectontwikkelaars en bouwpromotoren in het spel
zijn, zoals te Brugge het geval is in “Klein Appelmoes”, aan de zuidrand van het
natuurgebied “Gemene Weidebeek”. Groen Brugge werkt actief mee om “Klein
Appelmoes” van bebouwing te vrijwaren. We zijn ook zeer alert wat de bos- en
parkgebieden in het zuiden van Brugge betreft.
Open ruimte staat ook meer en meer onder druk door de aanwezigheid van heel wat
constructies (bv. tuingebouwen, paardenstallen, serres) en functies die er eigenlijk
niet thuishoren. We kiezen voor een tweesporenbeleid: enerzijds een restrictief
vergunningenbeleid om verdere verrommeling tegen te gaan, anderzijds een beleid
dat bestaande verrommeling terugdraait. Op termijn kan zonevreemdheid zo
uitdoven: ofwel zijn functies perfect in de omgeving inpasbaar en worden ze
geregulariseerd, ofwel doven ze na verloop van tijd uit.
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Ook onze mobiliteit drukt op de open ruimte: sluipverkeer langs landelijke wegen
zorgt ervoor dat men nu her en der fietspaden aanlegt in het landelijk gebied. Groen
Brugge pleit in de eerste plaats voor een gedurfd mobiliteitsbeleid dat deze
sluipwegen detecteert en het niet-bestemmingsverkeer weert.
De ruimte is vandaag veel te versnipperd. Groen Brugge zet in op ontsnippering door
verbindingen tussen open ruimte te herstellen. Veelal gaat de versnippering echter
te Brugge verder door nieuwe verkavelingen aan de rand. De aankondiging van
“Betonstop” tegen het jaar 2040 lijkt een omgekeerd effect te hebben. Groen Brugge
is voorstander van een directe verkavelingsstop in landbouwgrond en aan de rand
van natuurgebieden. Er moet een sterke rem gezet worden op het verder volbouwen
van Vlaanderen vooraleer de betonstop van kracht wordt.
Er moet geijverd worden voor het verplicht maken van compensatiemaatregelen bij
het bebouwen van ‘kostbare’ open ruimte, ook als die kostbare ruimte in wettelijk
voorziene woongebieden is gelegen. Voor compensatiemaatregelen geldt op de
eerste plaats het definitief schrappen (proportioneel aan de bebouwing in kostbare
open ruimte) van bebouwbare ruimte in woonuitbreidingsgebieden.

5. MEERVOUDIG GEBRUIK VAN DE OPEN RUIMTE:
Open ruimte is multifunctioneel, maar het medegebruik gebeurt met respect voor
de draagkracht van het gebied. Prioriteit moet gaan naar de hoofdfuncties
landbouw, natuur, bos en water.
Groen wil de belevingsruimte van het platteland verhogen door actief te werken aan
allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme / (zachte) recreatie met
respect voor de draagkracht, … Zo kunnen we ook heel wat economische kansen
benutten. Duurzame plattelandsontwikkeling betekent dat we in het landelijke gebied
het bestaande culturele erfgoed behouden, natuur en landschap bewaren of
ontwikkelen, en het sociale, economische en culturele leven versterken.
Erfgoedlandschappen zorgen voor een ruimtelijke verankering van het lokaal
(landschappelijk, bouwkundig of archeologisch) erfgoed in een RUP. Na creatie van
een erfgoedlandschap, kan er beroep gedaan worden op financiële ondersteuning
van de Vlaamse overheid. Het polderlandschap tussen Brugge en Zeebrugge mag
niet meer verder afgetakeld worden door uitbreiding van de Zeebrugse
transportzone, bouw van een voetbalstadion, nieuwe industrieterreinen in de
vruchtbaarste landbouwgrond… .
Landbouw heeft de functie om op milieu- en diervriendelijke wijze te zorgen voor de
productie van kwaliteitsvol voedsel. Maar landbouw moet ook verder diversifiëren in
het kader van plattelandsontwikkeling: energieopwekking, zorgboerderijen,
hoevetoerisme, medebeheer van natuurgebieden, toerisme, voedselvoorzieningen:
korte ketenverkoop, voedselteams. We willen landbouwers actief laten meewerken
aan het behoud, beheer en verbetering van de kwaliteit van het platteland. Groen
Brugge wil landbouwers stimuleren om in te tekenen op de
milieubeheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid.
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We zullen onze ruimte moeten aanpassen en klimaatbuffers creëren. Volgens een
recent onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
(Ilvo) kunnen landbouwgronden daarin een belangrijke rol spelen. Open groene
ruimten zoals landbouwgronden hebben een goede invloed op de leefkwaliteit van de
stad. “Koel de steden af met landbouwgrond” is de terechte boodschap van Ilvo.
Spijtig genoeg gaan we in Brugge de verkeerde weg op en zijn er niet minder dan
200ha open landbouwruimte bedreigd!!!!
Meervoudig gebruik van de open ruimte mag niet betekenen dat "hardere" functies
de "zachtere" functies domineren of verdringen. Geef voldoende ruimte aan "vrije"
natuur. Bv. gemotoriseerd sluipverkeer in onze rustige polderwegen moet zoveel
mogelijk vermeden worden.
Toerisme kan één van de dragers worden van een aangepaste streekontwikkeling
van meer landelijke gebieden en kernen. Denk hierbij aan het beheer van bossen,
natuur, landschappen, maar ook erfgoed in combinatie met lokale economische
ontwikkeling, zoals streekeigen producten en evenementen die aansluiten bij de
eigen identiteit van een streek, wandel- en fietspaden, ruiterroutes, sport, recreatief
medegebruik, verblijfsrecreatie, horeca. De productie van gerst in het polderland aan
de Blankenbergse Steenweg (waar het voetbalstadion gepland is) voor Brugs bier
was vorig jaar een mooi voorbeeld van streekgebonden korteketenlandbouw,
gecombineerd met hoevetoerisme.

6. GROENE EN BLAUWE ADERS:
Water en groen binnenbrengen in steden en gemeenten verhoogt de leefkwaliteit,
maakt kwalitatieve kernversterking mogelijk, brengt in tijden van klimaatopwarming
ook de nodige koelte tot in het centrum van de stad of gemeente (als antwoord op het
stedelijk hitte-eiland) en vermindert het risico op overstromingen.
Het lobbenstadmodel is perfect toepasbaar in Brugge. Dit combineert compacte
(stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of
gemeente doordringen. Vandaar dat Groen Brugge zich al jaren inzet voor het
integraal behoud van de open ruimte, groen en rust langs de Brugse kanaalzones.
Groen Brugge zet zich in voor het behoud van het historisch permanent grasland en
het bijhorend bosje langs het kanaal Brugge-Gent ter hoogte van de hoge
Katelijnebrug. De stad Brugge wil daar een autoparking bouwen terwijl er voldoende
parkeeralternatieven voorhanden zijn. Verder blijven we alert voor de zuidelijke
ontsluiting via de Vaartdijkstraat van Steenbrugge naar de ring.
In ons ruimtelijk beleid willen we de groennorm toe passen om de aanwezigheid van
voldoende bereikbaar en beleefbaar groen te garanderen. Daarbij gaat het zowel om
de aanwezigheid van groen op buurt- en wijkniveau als die van grotere gebieden
(stads(rand)-bossen, natuurgebieden,…) op fietsafstand.
Een belangrijk stuk groen van de zuidelijke Brugse groene gordel is echter bedreigd
met hoge kantoorgebouwen in het Chartreusegebied. Groen Brugge wacht met
spanning op de uitspraak van de Raad van State. Daarenboven worden in enkele
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woonparken op Sint-Andries en Sint-Kruis nieuwe gebouwen en zelfs verkavelingen
toegestaan, met vermindering van het bomenbestand als gevolg.
Geef water weer meer ruimte door grachten open te gooien, wadi’s te voorzien,….
Vergroen gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en
buffering.
Beperk de verharde oppervlakte, ook om het overstromingsgevaar te beperken. Dit
kan onder andere via het vergunningsbeleid (beperken verharding (voor)tuinen) en
een sturend fiscaal beleid (belast bedrijven onder andere in functie van de
hoeveelheid verharde oppervlakte). In het verleden werd te Brugge al te veel
verharding in voortuinen oogluikend toegestaan. (bv. Koolkerkse Steenweg) De vallei
van de Kerkebeek op Sint-Michiels is een overstromingsgevoelig gebied. Om het
overstromingsrisico te verminderen is ons voorstel het Chartreusegebied uit te
werken als een infiltratiegebied en bergingsgebied van de Kerkebeek in aanvulling op
het reeds gebouwde bufferbekken i.p.v. een deel te laten verharden door er kantoren
te bouwen.
Groenblauwe dooradering is niet enkel een kwestie van stadskernen, maar ook van
landbouwgebied: bomenrijen, houtkanten, poelen, ecologisch ingerichte
beekranden,… . Het is ongepast dat beekranden extra verhard worden door
wegenaanleg om grote machines toe te laten het slib op te ruimen en gemakkelijker
onderhoudswerken te kunnen doen. Dit wordt echter door het Brugs stadsbestuur
gepland naast het Sint-Trudoledeke n.a.v. de bouw van de al even ongewenste
Katelijneparking.

7. KWALITEIT VAN DE PUBLIEKE RUIMTE:
De publieke ruimte kan beter ingevuld worden.
Groen Brugge zet in op meer autovrije publieke ruimte. in de toeristische kern van
onze stad is die ruimte sinds de jaren ‘80 niet meer uitgebreid. Groen Brugge stelt
een wijziging van het circulatieplan voor waardoor de Steenstraat, Markt en
Wollestraat op eenvoudige wijze autovrij kunnen gemaakt worden zonder verstoring
van openbaar vervoer.
Grote bouwblokken of kantoorcomplexen mogen geen obstakels tussen buurten
vormen. Dergelijke bouwblokken willen we doorwandelbaar maken en we willen de
publieke functie steeds vrijwaren. In die zin kan de bouw van een nieuwe
multifunctionele congres-, expo- en evenementeninfrastructuur tussen woonhuizen
rond het Beursplein een probleem, maar ook een opportuniteit vormen.
Bij de (her)aanleg van publieke ruimte zorgen we voor kwaliteit. De publieke ruimte
biedt wandelcomfort, verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten,
zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast, wel belevingswaarde.
Vertrek van de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van de plek (bijvoorbeeld
de integratie en versterking van het bestaande groen,…). Dit wordt niet altijd
gemakkelijk bijgetreden door het Brugs stadsbestuur. Zo probeert Groen Brugge
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moeizaam politieke steun te vinden om een publieke ruimte te creëren in het
centrum van Assebroek door samenvoeging van de overblijvende groene ruimten
met historisch waardevolle gebouwen (vroegere stelplaats van De Lijn,’t Wit Hof,
Blydhove, Tuinen Van Hollebeke, behoud groene zones voor de creatie van een
aaneensluitende openbare groenbuffer, herontwikkeling van het Gaston
Roelandtsplein met het oog op meer verkeersveiligheid, sociale voorzieningen voor
de reeds bestaande woongelegenheden en mogelijkheden voor lokale economie,
passend bij een echt “centrum” van een deelgemeente.)
Kindvriendelijke ruimte is kwaliteitsvolle ruimte. Kindvriendelijkheid is daarom een
centraal aandachtspunt bij alle ruimtelijke planningsinstrumenten. Brugge werkt
aan een “speelweefsel”, een netwerk van formele kindvoorzieningen (speelterreinen,
speelbossen, jeugdlokalen…). Informele kindvoorzieningen (woonstraat, plein,
groene ruimte, bibliotheek,…) en verbindingen tussen die voorzieningen kunnen nog
uitgebreid worden.
Groen Brugge heeft oog voor straten en pleinen die voor iedereen toegankelijk zijn,
ook voor ouderen, mensen met een rolstoel, slechtzienden,… . Dit kan in Brugge
nog veel verbeteren. Vooral de toegang voor rolstoelgebruikers tot publieke ruimten
laat veel te wensen over.

8. INZETTEN OP PARTICIPATIE:
Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten.
Kies voldoende snel in het proces voor participatie, niet aan het einde van de rit.
Wie participatie enkel op het einde toelaat, als er nog weinig of niets veranderd kan
worden, maakt van de burger zelf een klagende klant in plaats van een meedenkende
participant. De recente planning van de Katelijneparking tussen het kanaal BruggeGent en de Baron Ruzettelaan is een typisch voorbeeld van hoe het niet moet. De
bevolking voelt zich voor schut gezet.
Een interessante methodiek is het “ontwerpend onderzoek”. Ontwerpend
onderzoek is een techniek die ‘ruimtelijk ontwerp’ en ‘onderzoek’ combineert, om zo
de toekomst van verschillende ruimtelijke scenario’s te verbeelden. Door gebruik te
maken van verschillende thematische kaarten, maquettes, driedimensionele
schetsen of foto’s van buitenlandse voorbeelden, kun je uiteenlopende
mogelijkheden voor de inrichting van een gebied in beeld brengen. Voor een goed
ontwerpend onderzoek betrek je verschillende experten en belanghebbenden:
stedenbouwkundigen, architecten, verkeersdeskundigen, mensen die de
geschiedenis van het gebied kennen, bewoners, eigenaars, allerlei verenigingen,… Zo
weerspiegelt het ontwerpend onderzoek de verschillende meningen en belangen in
de samenleving. Spijtig genoeg werd deze beleidsmethode te Brugge nog nooit
gevolgd en kunnen we alleen maar hopen op een weldoende invloed van de groene
beleidsvisie.
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Groen Brugge wil onderzoeken welke wijken kunnen omgevormd worden tot
ecowijken, naar het voorbeeld van de stad Freiburg. Deze kunnen uitgroeien tot
zelfstandige coöperatieve kleinsteden met een eigen economie (voedsel,
werkgelegenheid, kenniscentrum…). Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf moet hier een
trekkende rol opnemen.

9. HANDHAVINGSBELEID ALS SLUITSTUK:
Plannen en vergunnen zijn het vertrekpunt van goede ruimtelijke ordening,
handhaving het noodzakelijke sluitstuk.
Maak werk van een lokaal handhavingsbeleid, met een visie en een afsprakenkader
met andere handhavingspartners. Precies deze visie ontbreekt bij het huidige
stadsbestuur van Brugge. Een goede en consequente ruimtelijke ordening blijft het
zwakke broertje in Vlaanderen en daar maakt Brugge geen uitzondering op. Met
toepassing van de beleidsopties van de partij Groen en Groen Brugge in het bijzonder
kan het op dat vlak alleen maar beter worden.
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MOBILITEIT
SPEERPUNTEN:
We willen een betere bescherming van wandelaars en fietsers (conflictvrije fiets- en
wandelpaden).
We willen een verkeersluwe binnenstad en uitgeruste randparkings.
We willen het openbaar vervoer versterken met 3 centrumlijnen in de binnenstad en
streeklijnen die rond het stadscentrum rijden.

NABIJHEID ZORGT VOOR BEREIKBAARHEID:
Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een stevig ruimtelijk beleid.
Kernversterking en het slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen
en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als
belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn (of
gemaakt kunnen worden) met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar
vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te
zijn.
De afgelopen legislatuur heeft Vlaanderen het stedelijk gebied Brugge opnieuw
afgebakend. De aanslag op de open ruimte rond Brugge is nog nooit zo groot
geweest . Groen heeft consequent vraagtekens gezet bij deze operatie en blijft verder
actie voeren. Veel van deze locaties zijn amper of niet met het openbaar vervoer te
bereiken. Groen Brugge zal deze ontwikkelingen dan ook met argusogen volgen: wij
willen geen nieuwe ontwikkelingen zonder investeringen in openbaar vervoer, op
kosten van de ontwikkelaar.
Om beter te doen, clusteren we in Brugge nieuwe toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen aan de bestaande trein-, kusttram- en buslijnen en aan krachtige,
veilige fietsroutes die de stad met de buurgemeenten verbinden. Deze aanpak heet
Transit Oriented Development en moet vermijden dat we achter de auto aan blijven
hollen.

HET STOP-PRINCIPE: MEER DAN MOOIE WOORDEN:
Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer, en dan pas
de privéwagen) staat centraal in het Brugse mobiliteitsplan en in heel veel andere
beleidsnota’s. Maar in de praktijk leidt een gebrek aan heldere keuzes eerder tot een
POTS-verhaal waarbij men voor iedereen goed wil doen. De afgelopen legislatuur
heeft veel aandacht besteed aan de fiets, maar zonder heldere keuzes wat
autoverkeer betreft, op betalend parkeren na dan. Het krachtige busnet is ten onder
gegaan aan een persoonlijk gevecht met De Lijn over de binnenstad.
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Groen pleit voor een versterking van het mobiliteitsbeleid vanuit een heldere keuze
voor voetgangers en fietsers. Met de kindnorm en seniorennorm nemen we de
meest kwetsbare weggebruikers en de groeiende groep ouderen als uitgangspunt.
Wat op maat is voorkinderenvoor senioren, jonge ouders met een kinderwagen,
personen met een beperkte mobiliteit,,… is meteen aangenamer en veiliger voor alle
weggebruikers en buurtbewoners.
De elektrische fiets is een game changer en moet sterk gepromoot worden. Brugge
organiseert elk jaar een samenaankoop voor al haar inwoners.
1.

Focus op leefbare deelgemeenten: we leggen per deelgemeente de invalswegen
vast. De zones ertussen die landelijk gebied of woongebied zijn, zijn niet geschikt
voor doorgaand autoverkeer. En Groen is ook niet van plan ze daaraan aan te passen.
In deze zones kiezen we resoluut voor het weren van alle autoverkeer dat er geen
directe bestemming heeft. We doen dat bij voorkeur op de meest eenvoudige manier,
bv. met tractorsluizen of eenrichtingsverkeer voor autoverkeer. De verkeersluwe
wegen die zo ontstaan, zijn ideale fietsstraten. De kinderen van de nieuwe
verkavelingen in Varsenare kunnen zo straks langs een autoluwe Legeweg en
Zandstraat naar Brugge fietsen.

2.

In de binnenstad duwen we door voor een verkeersvrij centrumgebied: de huidige
legislatuur experimenteerde met enkele autovrije winkelstraten op enkele
momenten, Groen gaat verder: wij gaan resoluut voor een verkeersvrije Steenstraat,
Markt, Wollestraat en Geldmuntstraat, zodat samen met de Burg en SintAmandstraat één grote toeristische wandelzone ontstaat. Het openbaar vervoer mag
er wel door, leveranciers zijn er toegelaten tijdens venstertijden, bewoners en
mindervaliden kunnen er uiteraard met een pasje in. De lijnvoering van de
centrumbussen (zie verder) wordt zo geregeld dat reizigers altijd dezelfde halte
kunnen gebruiken.

3.

Veilige schoolomgeving = autovrije schoolomgeving! We zetten de gestarte
screening en beveiliging van de schoolomgevingen verder, vertrekkend van een
autovrije schoolpoort als uitgangspunt, minstens op momenten dat er scholieren
aanwezig zijn. Alleen voor de invalswegen wijken we af van dit uitgangspunt. Maar
ook daar kiezen we voor een duidelijke inrichting en beveiliging van de
oversteekplaats(en), inzet van gemachtigd opzichters of politie voor optimale
veiligheid aan de schoolpoort. 0

4.

Een wegennet met duidelijke functie en aangepaste inrichting. De bereikbaarheid van
de stad is belangrijk, maar niet op om het even welke wijze en langs om het even
welke route. Groen Brugge kiest duidelijk voor veilige invalswegen waar openbaar
vervoer en auto hun plaats krijgen en waar ook fietsers en wandelaars zich veilig
voelen door aangepaste fietspaden, voetpaden en oversteekplaatsen.
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5.

Investeringen in fietspaden doen we zeer gericht, o.a. op:
a.

De Torhoutse Steenweg en koning Leopold III-laan, met hun onveilige
dubbelrichtingsfietspaden, moeten aangepakt worden. We zetten het ontwerp
daarvoor op de rails.

b.

De Astridlaan verdient een make-over.

c.

In het noorden maken we werk van de fietssnelweg naar Zeebrugge en van de
fietspaden langs de Kustlaan in Zeebrugge.

d.

We zetten onze schouders onder twee nieuwe fietsersbruggen over de ring(vaart)
zodat het fietsnetwerk fijnmaziger wordt dan het autonet en fietsers een
alternatief krijgen voor de gedraaide bruggen.

e.

Aan de Gistfabriek onderzoeken we de sluiting van de fietsring langs de vesten met
een passerelle vanaf de oude Pakhuizen tot aan de Warandebrug

6.

Onze drukste verkeersas is de expresweg N31. De afgelopen jaren zijn veel zinvolle
investeringen gedaan waardoor het knelpunt van de doortocht Sint-Michiels / SintAndries zo goed als verdwenen is. We blijven ijveren voor een oplossing voor
Zwankendamme en Lissewege . Ook het herstel van de fietsas Varsenare – Brugge
via de Zandstraat staat op ons verlanglijstje.

7.

Het prioritaire mobiliteitsknelpunt is de situatie in Steenbrugge en op de vele
kruispunten van de ring. We bewaken de uitvoering van de besliste hoge brug met
extra fietsersbrug in Steenbrugge. In het verlengde zoeken we een oplossing voor
veilig fietsen en wandelen in de Sint-Michielsestraat. Ook willen we dat de
kruispunten op de ring voor fietsers en voetgangers veilig en vlot worden.

8.

Last but not least: waar verkeerslichten het verkeer regelen, willen we dat dit voor
fietsers en voetgangers zo vlot en veilig mogelijk gebeurt. We vragen dan ook aan het
Vlaams Gewest om de bestaande verkeerslichten te screenen en aan te passen op
volgende punten:
a.

Vrij rechtsaf voor fietsers

b.

Conflictvrij voor fietsers.

En op onze stedelijke (Brieversweg / Doornhut, Leopold II-laan en Leopold III-laan)
kruispunten geven we alvast het voorbeeld!

OPENBAAR VERVOER:
De afgelopen legislatuur stond in het teken van een hoog oplopende discussie tussen
De Lijn en de Brugse burgemeester over de bediening van de binnenstad. Het gevolg
van zes jaar gebakkelei is zichtbaar in omgelegde reisroutes, haltes die soms wel,
soms niet gebruikt kunnen worden, dalend gebruik en eigen stedelijke dieselbusjes…
Een drama voor een stad als Brugge die jarenlang de voortrekker was voor
duurzame mobiliteit.
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Groen Brugge ziet het anders en beter:
1.

Brugge moet het voortouw nemen in de promotie van het openbaar vervoer in de
regio: het station, ‘t Zand en de site Molenerf met o.a. het AZ Sint-Jan, OCMW, De
Vlietberg zijn belangrijke bestemmingen vanuit de hele regio. Ze moeten dus vanuit
alle omliggende gemeenten vlot en zonder overstap bereikbaar zijn.

2.

We pleiten ervoor alle dieselbussen uit de binnenstad te weren en te vervangen door
hybride 2bussen.

3.

Het aantal lijnbussen dat door de binnenstad rijdt moet drastisch omlaag: teveel
reizigers krijgen onnodig een sightseeing tour door de binnenstad, met bovenop het
risico op bijkomend tijdverlies aan de bruggen. Tegelijk blijft de binnenstad een
sterke bestemming voor busreizigers.

4.

Voor de bediening voorzien wij een dubbel systeem:
a.

Directe verbindingen vanuit alle deelgemeenten naar ‘t Zand en Station via de ring,
dus zonder de binnenstad te passeren.

b.

Drie centrumbusjes bedienen de binnenstad en Kristus-Koning vanaf het
station/Zand en verknopen met de directe lijnen aan de stadspoorten. Door binnen
het ei te blijven, vermijden de centrumbusjes de bruggen van de ringvaart.

c.

We koppelen elke centrumlijn aan een van de stadslijnen zodat reizigers van bv.
Sint-Pieters, Koolkerke/Sint-Jozef, Sint-Kruis het centrum toch ook zonder
overstap kunnen bereiken.

d.

De centrumlijnen volgen de frequentie van de stadslijnen: elke lijn rijdt 3x per uur.
Voor de centrumlijnen stellen wij de volgende reiswegen voor:
Reisweg A: station – ‘t Zand – Hoefijzerlaan – Gulden Vlieslaan – Ezelstraat –
Sint-Jacobsstraat – Markt – Wollestraat – Eeckhoutstraat – Garenmarkt –
Nieuwe Gentweg – Gentpoortstraat – Gentpoortvest – Bargeweg – ring – station
Reisweg B: station – ’t Zand – Zuidzandstraat – Sint-Salvator Kerkhof – Heilige
Geeststraat – Mariastraat – Oude Burg – Wollestraat – Markt – Vlamingstraat –
Academiestraat – Spiegelrei – Lange Rei – Komvest – koningin Elisabethlaan –
Gulden Vlieslaan – Hoefijzerlaan – ’t Zand – station

2

volledig elektrisch rijden kan, maar is technisch niet evident. Deze bussen wegen door de batterijen bijzonder
zwaar en hebben zeer beperkte radius. Hybride bussen starten elektrisch waardoor het zeer vervuilende
optrekken vermeden wordt, maar vanaf een bepaalde snelheid rijden ze quasi-stationair op fossiele brandstof
verder
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Reisweg C: ‘t Zand – Station – Bargeweg - Katelijnestraat – Dijver –
Braambergstraat – Predikherenstraat – Predikherenrei – Kazernevest –
Kruispoort – Langestraat – Hoogstraat – Boomgaardstraat – Korte
Ridderstraat – Sint-Jansstraat – Sint-Jansplein - Kraanplein – Vlamingstraat
– Sint-Jorisstraat – Vlamingdam – koningin Elisabethlaan – Gulden Vlieslaan –
Hoefijzerlaan – ’t Zand – station.
Verknopingen:

5.

•

reisweg A: station / Zand / Ezelpoort / Gentpoort / Katelijnepoort

•

reisweg B: station / Zand / Dampoort / Warande (brandweer) / Ezelpoort

•

reisweg C: Zand / station Katelijnepoort / Kruispoort / Ezelpoort

De Sint-Jorisstraat wordt zo goed als busvrij, op de lokale centrumbusjes na. De
Steenstraat en Geldmuntstraat worden vermeden.

DEELMOBILITEIT:
Delen is de toekomst! Groen Brugge wil dan ook inzetten op deelsystemen.
Autodelen boomt wereldwijd en ook in Brugge kennen we onze klassiekers met
Cambio.
We willen als stad ruimte bieden voor verschillende vormen van autodelen, op
maat van de gemeente en de buurt. We kijken daarvoor niet alleen naar de
binnenstad, maar proberen het aanbod uit te breiden naar de randgemeenten.
Naast de al lang ingeburgerde fietskluizen willen we op de randparkings en op een
aantal andere strategische locaties ook een aanbod aan deelfietsen ontwikkelen. We
zien deze als een volwaardige aanvulling en zelfs als vervanger van openbaar vervoer
waarvoor het niet evident is om deze locaties volwaardig te bedienen.

PARKEERBELEID:
1.

We tolereren geen nieuwe rotatieparkings in de binnenstad.

2.

De 3,5km club: we voorzien P&R als randparkings op de buitenrand van de
deelgemeenten gekoppeld aan de stedelijke invalswegen en ontsloten via deelfietsen
en openbaar vervoer [vb.: al aangekondigde randparking Ruddershove t.h.v. station
Sint-Pieters; aan Steenbrugge; aan Kinepolis; parkeertoren op Carrefour-parking
Sint-Kruis (P betalend met gratis deelfietsen); …] Op openbare plaatsen binnen
wandelafstand van de binnenstad voorzien we in de eerste plaats publiek
toegankelijk groen, geen nieuwe randparkings.
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3.

De bestaande parkings Station (uit te breiden) en (straks uitgebreid) Zand
functioneren 24/7 als open rotatieparking, De parkings Biekorf en Zilverpand liggen
in het autoluwe centrumgebied en worden nog enkel voorbehouden voor abonnees.
Deze worden niet meer aangeduid vanaf de ring. De parkings Pandreitje, Begijnhof
en Langestraat liggen buiten het autoluwe gebied. In deze parkings voorzien we een
specifiek parkeeraanbod voor mensen met een beperking.

4.

Het huidige parkeerbeleid laat meer parkeerkaarten toe dan er plaatsen zijn in de
binnenstad. De bewoners zijn hier het eerste slachtoffer van. Wij geven voorrang aan
de bewoners, maar beschermen ze ook: het aantal parkeerkaarten wordt beperkt tot
2 per domicilie.

5.

Parkeren in de binnenstad blijft betalend en beperkt in duur.

6.

VERKEERSVEILIGHEID:
Ons mobiliteitsbeleid zet in op leefkwaliteit en plaatst de zachte weggebruiker
centraal. Dat staat uit zichzelf dan ook garant voor een grote verkeersveiligheid.
Groen Brugge wil vanuit de lokale overheid extra inzetten op verkeersveiligheid:
Een consequent handhavingsbeleid. Verkeersveiligheid is een prioriteit in het
veiligheidsplan van de politiezone en moet vertrekken vanuit die overtredingen die de
veiligheid van fietsers en voetgangers het meest in gevaar brengen.
aan veilig verkeer moeten we samen werken. We voeren dan ook een actief
sensibiliseringsbeleid naar alle doelgroepen.
We herbekijken de inzet van politie en gemachtigd opzichters aan de
schoolomgevingen. Scholen langs invalswegen krijgen extra aandacht.
Brugge is een scholencentrum. De start van de scholen is dan ook een druk moment
in en rond de binnenstad. Om dit veilig te laten verlopen, voorzien we aangepaste
venstertijden voor leveringen met vrachtwagens in de binnenstad.
We versterken de sensibiliseringscampagnes voor veilig fietsgedrag met een extra
opvolging van fietsen die technisch niet in orde zijn.
In samenwerking met de fietsverhuurders werken we aan basisinformatie voor
fietsende toeristen zodat zij zich veilig in het verkeer kunnen begeven.
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SPEERPUNTEN:
Groen Brugge kiest voor één maandelijkse toelage voor mensen in armoede als
vervanging voor alle verschillende premies.
Groen Brugge wil de buurten versterken met wijkgezondheidscentra, infopunten,
ontmoetingsruimtes, buurtinformatienetwerken, …
Groen Brugge zet in op zorgzame buurten.

SOCIAAL BELEID
Groen Brugge zet in op zorgzame buurten. Het eerste wat telt is dat mensen zich
thuis voelen in de buurt waar ze wonen. Er zijn ontmoetingsplekken en activiteiten
voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig
verkeer.
De actief zorgzame buurt is een toekomstmodel voor de organisatie van zorg. Dit
model krijgt een sterke plaats in de beleidsplannen ‘zorg’ . Een hoge kwaliteit van
zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid moeten voorop blijven staan Cruciaal is dat
de meest kwetsbare bewoners van onze stad steeds van een goede en betaalbare
zorg kunnen genieten. In een landschap waar zorg ook steeds meer door privébedrijven
wordt aangeboden is het essentieel dat we de zorgrechten van alle burgers garanderen.
De verschillende woonzorgcentra (WZC) zullen zich zoveel mogelijk openstellen voor
de dynamieken in de buurt waar ze zich bevinden. Buurtbewoners kunnen ook
gebruik maken van de infrastructuur in zo’n WZC als ze bv. een zaaltje zoeken voor
een feest of vergadering.

EEN STERK LOKAAL BESTUUR ALS VOORWAARDE VOOR EEN STERK SOCIAAL BELEID:
De integratie van het OCMW in de gemeente en de oprichting van een zorgvereniging
mogen er niet toe leiden dat het sociaal beleid wordt uitgehold.
Tegelijk zorgen een hervormd zorglandschap en een steeds complexere en diverse
samenleving voor grote uitdagingen. Een van die uitdagingen is de lokale sociale
kaart bij alle burgers te krijgen. Hierop is er specifiek aandacht voor het eenvoudig
taalgebruik, de laagdrempeligheid en kansgroepen als belangrijke doelgroep.
Om deze taken waar te maken en er zorg voor te dragen dat niemand uit de boot valt,
is een sterk lokaal beleid nodig.
Groen Brugge wil een stadsbestuur dat een gericht, participatief, toegankelijk en
horizontaal sociaal beleid voert; dat zowel regisseur als actor is en dat vanuit die
dubbele rol verschillende zorgactoren efficiënt laat samenwerken.
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EEN VUIST TEGEN ARMOEDE:
‘Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan’.
Een Algemene Maandelijkse Aanvullende Toelage voor mensen met een laag
inkomen zorgt ervoor dat elk gezin een inkomen heeft dat vergelijkbaar is met het
niveau van de budgetstandaard.
Hiermee vervangen we ook de meeste tegemoetkomingen door één vaste
maandelijkse toelage. Zo worden de rechten van mensen in armoede proactief
toegekend. Bovendien maken we zo komaf met de wildgroei aan tegemoetkomingen
en de administratieve rompslomp die daarmee gepaard gaat.
We voorzien maximaal in het automatisch toekennen van rechten. De mensen die
steun nodig hebben, krijgen die rechtstreeks.
Groen Brugge blijft druk zetten op de federale regering om alle uitkeringen op te
trekken tot boven de armoedegrens.
We verlenen op de eerste lijn rechtsbijstand aan de meest kwetsbare groepen.
Juridisch advies inwinnen wordt zo voor iedereen toegankelijk.
We voeren een laagdrempelige dienstverlening in rond wonen, water en energie.
Groen Brugge voert ook een structureel beleid rond betaalbaar wonen in, dat zowel
het sociaal als het privaat woonbeleid omvat. Dit betekent dat het stadsbestuur de
regie neemt over het lokaal woonbeleid, in overleg met armoede- en
zorgverenigingen en alle relevante partners, en kennis en expertise rond
woonmogelijkheden, woonvormen, energiezuinig en duurzaam wonen,
renovatiemogelijkheden, bijhorende financieringsmogelijkheden, … Zo staat
armoede niet langer gelijk aan slechte huisvesting.
Binnen het onderwijs zetten we als lokaal bestuur in op eerlijke kansen voor elk kind.
Onderwijscheques zijn daarin slechts één middel, maar ook de scholen zelf kunnen
hierin hun steentje bijdragen. Door kritisch na te denken over de kosten van
excursies en activiteiten kan de kost voor de leerling verlaagd worden. Eventueel
kunnen op stadsniveau afspraken gemaakt worden.
Op het vlak van arbeid en werkgelegenheid nemen we het heft in handen: als
werkgever maar ook als samenwerkende partner met de VDAB en sociale economie.
We slaan een brug tussen onderwijs en (toekomstige) werkgevers en benutten de
knowhow van alle in Brugge aanwezige scholen, met bijzondere aandacht voor
kwetsbare groepen zodat het een verhaal wordt van emanciperende activering en
duurzaam werk.
Groen Brugge wil dat gezondheidszorg en preventie in Brugge toegankelijk en
betaalbaar zijn voor iedereen.
Het nastreven van gelijke kansen en het inzetten op het uitsluiten van armoede
zorgen er ook voor dat elke Bruggeling kan genieten van gelijke vrijetijdsparticipatie,
of het nu gaat om cultuur, sport, verenigingsleven, het volgen van vormingen….

HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

pag. 47

Een sterk sociaal beleid betekent ook dat in elk beleidsdomein aandacht wordt
geschonken aan mensen in armoede. Bij elke beleidsbeslissing worden de
armoedetoets en de één-oudertoets toegepast.
Groen Brugge wil het armoedebeleid vorm geven in samenspraak met mensen die in
armoede leven. Daartoe wordt in een structureel verankerd overleg voorzien. Groen
Brugge wil dat armoedebestrijding wordt opgenomen in de bevoegdheden van de
schepenen.

GEZONDHEID EN PREVENTIE:
Preventieve gezondheidszorg is voor Groen ontzettend belangrijk. Voorkomen is beter
dan genezen. We zetten in op preventiecampagnes, maar willen vooral ook
structurele maatregelen nemen.
Preventie bevindt zich in alle beleidsdomeinen. Zo zorgen onze mobiliteitsvoorstellen
voor minder fijn stof. In onze ruimtelijke ordening kiezen we voluit voor natuur. Zo
gaat de levenskwaliteit van de Bruggeling erop vooruit. We hanteren het
voorzorgsprincipe ten aanzien van nog niet bewezen gezondheidsschade zoals
bijvoorbeeld de straling van gsm-masten en hoogspanningskabels. Deze horen niet
thuis in dichtbevolkte zones, in de buurt van kinderopvang of scholen. Ze moeten ook
voldoen aan de EU-normen of de goedgekeurde Vlaamse resolutie over gsm-straling.
We stimuleren zoveel mogelijk inwoners om gebruik te maken van het aanbod van
testen die ziektes in een vroeg stadium opsporen. We werken hiervoor samen met het
LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg). Vlaanderen organiseert en financiert
onderzoeken om ziektes zoals borstkanker en darmkanker sneller op te sporen en zo
erger te voorkomen. Kansarme bewoners maken veel minder gebruik maken van
deze gratis onderzoeken. Daarom werken we samen met armoedeverenigingen om
deze groep toch te bereiken.
We blijven druk zetten op de federale regering om wijkgezondheidscentra in onze
deelgemeenten te laten functioneren… zodat gezondheidszorg nog betaalbaarder
wordt voor kwetsbare burgers uit diverse kansengroepen, zodat artsen en
therapeuten gemakkelijker enkele uurtjes vrijgesteld worden om samen met oa
stedelijke diensten preventiecampagnes uit te werken, ...
We slikken met z’n allen heel veel pillen, terwijl dat vaak niet nodig is. We bestrijden
overmedicatie in onze zorginstellingen.
We zorgen voor gezonde en lekkere maaltijden in de gemeentelijke voorzieningen.
Ook scholen stimuleren we om gezonde en lekkere maaltijden te voorzien.
We pleiten voor het inzetten van ervaringsdeskundigen in beleid voor het uitwerken
van sensibiliseringscampagnes, om integratie en activering te bevorderen, om
laagdrempeligheid te creëren, …
Preventie op ziekten van allerlei aard, zowel fysisch als psychisch-emotioneel, is dat
mensen zich goed voelen in hun leef (woon)- en werkomgeving. Hier speelt de buurtbuurtwerk een belangrijke rol. Ook de laagdrempeligheid naar geestelijke
gezondheid via de wijkcentra kan heel belangrijk zijn. We moeten af van de anonieme
grootschaligheid, maar de mens en zijn onmiddellijke omgeving weer centraal
stellen.
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BETAALBARE EN KWALITEITSVOLLE ZORG:
Met Groen staan we voor:
kwaliteitsvolle zorg,
zorg die beantwoordt aan de lokale noden,
wijk- en buurtgerichte zorg,
zorg op maat van de zorgbehoevende,
betaalbare en toegankelijke zorg,
aandacht voor geïntegreerde, continue zorg en dus samenwerking met andere
actoren om versnippering tegen te gaan,
een zorgorganisatie waarin ook aandacht is voor de eigen werknemer: werkbaar
werk, evenwicht in combinatie werk-privé en een voldoende attractief
personeelsstatuut.
De ouderen- en thuiszorg in Brugge staat voor een breed palet aan voorzieningen:
lokale dienstencentra, assistentiewoningen, woonzorgcentra, huishoudhulp,
poetshulp, klusjesdienst, gezinshulp, oppashulp, kraamzorg, … De verbinding met de
lokale gemeenschap is hierbij heel belangrijk. Het is ook belangrijk dat we blijven
inzetten op het duurzame karakter van de voorzieningen (bv. inzake voeding,
verzorgings- en incontinentiematerialen, mobiliteit, energie, afvalverwerking). Groen
heeft een grote waardering voor het werk van de mensen die deze zorg bieden
(professionals, mantelzorgers en vrijwilligers). Het klimaat waarin ze werken of
actief zijn moet ook aangenaam zijn.
De stad stimuleert en ondersteunt zowel individuele burgers als familiale of
buurtgebonden zorgnetwerken om zorg te dragen over zorgbehoevende ouderen,
langdurig zieken of personen met een handicap (mantelzorgbeleid, logistieke
ondersteuning, promotiecampagnes,…). Een speciale aandacht is nodig voor de
groeiende eenzaamheid bij een aantal bevolkingsgroepen (ook bij jongeren). Groen
pleit ervoor dat de stad in de coördinatie van het overleg oog heeft voor het
wegwerken van overlappingen en opsporen van tekorten in de zorgvoorzieningen.
Wat de particuliere initiatieven doen, moet de stad niet doen. De stad moet zich
veeleer toeleggen op een vernieuwerrol en hier zelf initiatieven nemen of particuliere
initiatieven ondersteunen die vastgestelde tekorten in de zorgvoorziening in
pilootvorm of pioniersvorm lanceren.
Het mantelzorgbeleid wordt verder versterkt. Mantelzorgers worden ondersteund,
steeds complementair aan publieke dienstverlening. Elementen van zo’n
mantelzorgbeleid zijn onder meer: in beeld brengen van het profiel van de
mantelzorgers, buurtgerichte activiteiten voor mantelzorgers, voldoende aanbod aan
kortverblijf/tijdelijke ondersteuning, en een mantelzorgvriendelijk parkeerbeleid.
• Groen is pleitbezorger van een buurtgerichte zorg met wijkgezondheidscentra. Een
wijkgezondheidscentrum biedt laagdrempelig eerstelijnszorg aan door een
multidisciplinair team (huisarts, kinesist, psycholoog…). Een
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wijkgezondheidscentrum werkt met een forfaitair systeem waardoor de
zorgbehoevende niets hoeft te betalen voor de verstrekte zorgen, mits hij of zij
ingeschreven is in het centrum. Het is de mutualiteit die maandelijks een vast bedrag
betaalt. Een dergelijk betalingssysteem biedt het wijkgezondheidscentrum tegelijk de
mogelijkheid om ook binnen het preventief gezondheidsbeleid actief te zijn.
• Groen onderstreept ook het belang van nazorg.
• We maken afspraken met huisartsen en ziekenhuizen zodat ook mensen zonder
papieren hun recht op dringende medische hulp kunnen laten gelden. Dit kan via een
medische conventie of betalingsverbintenis.
De stad kan een bijdrage leveren in het nog beter uitbouwen van de palliatieve
dienstverlening, en dat in samenwerking met initiatieven die nu al bestaan.
Er is nood aan meer aandacht voor psychisch welzijn. De stad moet samen met het
particuliere welzijnswerk het recht op (psychische) hulp voor iedereen mee mogelijk
maken. Naast een verruiming van het hulpverleningsaanbod vraagt dit een betere
bekendmaking ervan bij de inwoners. Het is belangrijk dat er voldoende
laagdrempelige plekken zijn waar mensen binnen kunnen lopen en mogelijk in
contact komen met het hulpaanbod.

OUDERENZORG:
• Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
Ouderen die nog zelf kunnen beslissen moeten kunnen kiezen. Thuis blijven is soms in de
eenzaamheid terecht komen. En de keuze om thuis te blijven is dikwijls afhankelijk van
financiële redenen.
Iedere oudere heeft recht op een betaalbare, waardige zorg ofwel thuis of in een
woonzorgcentra.
We hebben nood aan een zorg op mensen maat, met respect voor ieder persoon.
• Wanneer ouderen niet langer thuis kunnen wonen, kunnen ze terecht in de woonzorgcentra
(WZC). Naast bestaande WZC wordt ook ingezet op kleinschalige en buurtgerichte
woonzorginitiatieven. Zo pleiten we ook voor een woonzorgcentrum in het noorden van
Brugge.
• We zetten in op intergenerationele ontmoeting door bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en een
woonzorgcentrum op één site samen te brengen. We stimuleren samenwerking en
uitwisseling.
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VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS:

• We richten een zorgnetwerk op. Dit netwerk verbindt de zorgbehoevenden met de
zorgaanbieders. Naast professionele medewerkers kunnen ook vrijwilligers
verschillende taken opnemen. Zij worden hierin ondersteund door een
netwerkcoördinator.
• We richten een gemeentelijk informatiepunt voor mantelzorgers op. In het
informatiepunt kan men terecht met alle zorgvragen en vinden mantelzorgers een
overzicht van alle zorgdiensten. Er wordt ook ingezet op respijtzorg zodat
mantelzorgers tijdelijk kunnen ontlast worden van hun zware taak.
• We geven erkenning aan vrijwilligers en mantelzorgers. Ze worden jaarlijks door het
stadsbestuur in de bloemetjes gezet voor hun inzet.
• We voeren een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in en we promoten dit bij de
bedrijven in Brugge. We willen mantelzorg bespreekbaar maken op de werkvloer.

WARM ONTHAAL VOOR ASIELZOEKERS:
In Brugge is geen plaats voor uitsluiting op grond van land van herkomst, religie,
huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap.
Groen Brugge ijvert voor een lokaal actieplan om discriminatie tegen te gaan, en
voert een eigen non-discriminatiebeleid. Hierbij kunnen we steeds beroep doen op
het advies van ervaringsdeskundigen uit de kansengroepen zelf.
Het stadsbestuur biedt voldoende opvangplaatsen aan vluchtelingen en staat mee
garant voor het recht op dringende medische hulp. Het stadsbestuur garandeert ook
dat vrijwilligers en professionele dienstverleners naast medische hulp ook voedsel,
kledij en onderdak mogen geven en op zoek mogen gaan naar een oplossing voor de
verblijfssituatie. We organiseren een centraal informatiepunt voor vrijwilligers in het
vluchtelingenwerk, waar ze terecht kunnen met al hun vragen.
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SPEERPUNTEN:
Meer en divers groen: buurtgroen, stadsparken, plantvakken, bermen, …
Doordacht bomenbeleidsplan: gezonde bomen behouden en uitbreiding van het
bomenbestand.
Inzetten op gezonde luchtkwaliteit.
Inzetten op afvalpreventie, recyclage en sorteren.

MILIEU EN NATUUR
Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het
goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en
goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming
ervan is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop je zit. Steeds meer mensen
en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk.
En ook steeds meer mensen genieten van die natuur in (moes)tuin, het park in de
buurt. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur
biedt zijn voor mensen van levensbelang.

NATUUR VERBINDT MENSEN MET ELKAAR: SAMENWERKING IS DE SUCCESFACTOR:
Ook in Brugge zijn er heel wat mensen begaan met de natuur. Zij zijn mensen die
iedereen mee kunnen overtuigen van een ambitieus milieu- en natuurbeleid. Groen
Brugge ondersteunt en zoekt een actieve samenwerking op met de bestaande
natuur- en milieuverenigingen. Hoe hoeft niet per se over een plan te gaan, maar
eerder over een stroom van projecten en acties die mensen samen opzetten.
Groen Brugge doet mee met de actie ‘de mooiste boom van Brugge’ en kiest en
beschermt regelmatig oude waardevolle bomen.
Brugge helpt de scholen om hun speelplaats groener te maken, dit kan ook
avontuurlijk speelgroen zijn. Daar staat Groen Brugge volledig achter.
Groen Brugge stimuleert het vervangen van stoeptegels door straattuintjes,
gevelbegroeiing of groene slingers. Niet alleen het resultaat, maar ook het overleg
met de buurt is belangrijk.
We ondersteunen wijkcomités met een bebloemingsactie met bloemen die bijen
aantrekken.
Groen Brugge neemt deel aan georganiseerde natuurwandelingen.
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MEER NATUUR- EN BOSGEBIED IN BRUGGE:
Het Brugse Ommeland is een bosrijk eiland in de provincie West-Vlaanderen. We
moeten deze troef blijven koesteren en onze bossen beschermen, maar tegelijkertijd
ook toegankelijk houden voor voetgangers en fietsers. Waar we kunnen, verbinden
we geïsoleerde bosrestanten zodat grotere gehelen ontstaan waar natuur zich kan
ontwikkelen.
Groen wil meer bomen in Brugge, ook in de stad. Door mensen samen te brengen om
van een bos een speelbos, geboortebos of voedselbos te maken kunnen we de
betrokkenheid vergroten.
Groengebieden willen we openstellen voor recreatie via wandel- en fietspaden, maar
met respect voor de natuur zodat dieren niet verstoord en planten niet vertrappeld
worden.
Groen wil steun geven aan natuurverenigingen voor het beheer van natuurgebieden
en niet gebruikte gronden en voor het bevorderen van de biodiversiteit. De stad
Brugge dient hierin mee te gaan als ondertekenaar van het Charter voor
biodiversiteit.
Het aansnijden van bosgronden voor de bouw van nieuwe woningen wordt stopgezet
en het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden in bosgebied wordt vermeden.
Daarnaast moet er ook ingezet worden op het stopzetten van de lichtvervuiling in
natuurgebieden en bomenrijke gebieden. Waar noodzakelijk kan rode verlichting in
natuurgebieden voorzien worden. De straatverlichting in woonparken kan uitgezet of
gedimd worden mits voldoende reflectoren. Dit is niet alleen een financiële
besparing, het is ook beter voor de leefwereld van nachtdieren, het zicht voor
sterrenkijkers en de veiligheid in het verkeer (mensen rijden trager als de verlichting
uitgeschakeld is).
Groen Brugge gaat voor een echt lanenplan: in alle Brugse straten moet de
mogelijkheid bekeken worden om bomen aan te planten.

NATUURONTWIKKELING IN WOONZONES EN BEDRIJVENZONES:
Natuur hoort ook dicht bij de mensen thuis. Straatgroen, gevelgroen en groendagen
zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze leveren schaduw bij
zonnig weer, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het heet is.
De omgevingsvergunning, waarbij bouw- en milieuvergunningen in één procedure
worden samengevat, biedt kansen om bij elke bouwaanvraag na te gaan wat de
natuurwaarde op het perceel kan zijn waarop gebouwd of verbouwd wordt. Elke stad
en elke gemeente kan hiermee aan de slag door er bepalingen rond natuurbijdrage
in op te leggen, net zoals de bepalingen die bestaan voor parkeerplaatsen,
nokhoogtes en energieprestaties. 10% groenblauwe infrastructuur bij ontwikkelingen
is hierbij de minimum richtlijn. MER-screening moet grondiger gebeuren dan nu het
geval is. Groen Brugge wil dat een volledig MER-rapport verplicht is vooraleer een
vergunning goedgekeurd wordt.
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Bij grotere woonprojecten, kantoorcomplexen en voorzieningen zoals scholen,
rusthuizen en ziekenhuizen kan het groene gedeelte van het project semi-publiek
ingericht worden zodat de omwonenden er ook van kunnen genieten.
Zorg ervoor dat elke inwoner natuur kan vinden op wandelafstand. Deze normen
vormen een goede leidraad om natuur dicht bij alle mensen te brengen:
Op 150 meter van elke woning is er woongroen aanwezig. Dit gaat van een boom in de
straat, tot een aangelegde voortuin bij grotere gebouwen en kleine bloemperkjes.
Binnen de 400 meter vindt iedereen buurtgroen van minstens 1 hectare of een
wijkspeelplein. Deze plaatsen hebben een sociale en recreatieve functie. Mensen
ontmoeten er elkaar, laten er de hond uit of spelen er met de kinderen.
Wijkgroen vindt iedereen op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. Dit kan een
bos of natuurgebied zijn (van minstens 10 ha) of een park van 5 ha. Waar mogelijk
proberen we de functies van het groen te variëren om meer mensen aan te spreken.
In de stad zelf zijn grote oppervlaktes groen minder haalbaar, maar we willen
streven naar groen binnen de 1600 meter in de vorm van een park of parkbos (10 ha).
Elke brugse inwoner zou moeten toegang hebben tot een groter bos of natuurgebied
(30 à 100 ha) in de rand binnen de 5 kilometer van de woning.
Wij willen in Brugge de natuur behouden. De Brugse Groene Gordel moet intact
bewaard blijven. Brugge moet ingericht worden als lobbenstad met groene vingers
die in het stedelijk weefsel geïntegreerd worden. Bij de heraanleg van woonstraten
moet prioritair gezorgd worden voor het behoud van het bomenbestand. Een
bomeneffectenanalyse is noodzakelijk. Dit is in het verleden onvoldoende gebeurd.
De Provincie heeft de stedelijke kapvergunning voor de bomen in de Koolkerkse
Steenweg geweigerd. Ook de bomen in de Kerkhofblommestraat zijn door een
administratief beroep van de milieuvereniging Groen vzw bij de Provincie moeten
gered worden.
In elke wijk worden burgers betrokken bij de opmaak van een groenontwikkelingsvisie.
Er ontbreekt nog steeds een Brugs bomenbeleid.
Verkavelingen en bebouwingsplannen aan de rand van natuurgebieden (zoals
onlangs nabij de Assebroekse meersen) zijn niet wenselijk.
Verder willen we in Brugge meer natuur terugwinnen, dit kan op verschillende
manieren:
Bloembakken vervangen door duurzame plantvakken.
Bij pleintjes of plantsoenen die omringd zijn met drie of vier straten proberen we te
kijken om een van de straten aan de natuur terug te geven.
We stimuleren mensen om groendaken, geveltuinen, … aan te leggen.
Nieuwe bosaanplantingen.
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Nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die woonparken herleiden tot parkgebieden
waar niet meer verder mag gebouwd worden. (bv. delen van Tillegembos)

VERSTANDIG GROENBEHEER ZORGT VOOR MEER BIODIVERSITEIT:
De juiste combinatiekeuze van bomen, heesters en kruidachtigen stimuleert de
biodiversiteit en brengt afwisseling en kleur in het openbaar groen. Bomen moeten
voldoende ruimte krijgen, zowel onder als boven de grond. Daardoor voorkomen we
intense snoeiwerken. Het maaibeheer is zodanig opgebouwd dat het zowel praktisch
als ecologisch is.
Schade aan de boomstammen wegens klepelmaaien moet vermeden worden zodat
de bomen langer gezond blijven en oud kunnen worden. Het snoeien moet deskundig
gebeuren. Het vroegtijdig of zelfs onwettig kappen van bomen (in het broedseizoen)
moet vermeden worden. Hierin heeft de Brugse Groendienst een grote
verantwoordelijkheid en een betere opleiding is wenselijk.
Er wordt ervoor gezorgd dat er in de stad de juiste combinatie aan bomen en planten
aanwezig zijn om een goede biodiversiteit mogelijk te maken.
De stad moet de bevolking sensibiliseren om zo weinig mogelijk pesticiden te
gebruiken in de stad
De stad zorgt voor plaatsen waar de inwoners zelf kunnen tuinieren, de volkstuintjes.
De stad stimuleert ook duurzame landbouw, zie hiervoor het onderdeel ‘lokale
economie’.
Groen Brugge wil gaan voor eetbaar groen in de straat. De sierplant kan een
bessenstruik worden, de grondbedekker een aardbeienplant, de tropische parkboom
een perelaar.
Stad Brugge pakt actief de resultaten van luchtonderzoeken aan om de luchtkwaliteit
in de stad te verbeteren.

RUIMTE VOOR WATER ZOWEL IN ALS BUITEN DE STAD:
Water in de stad zorgt niet alleen voor verfrissing, maar ook voor een vlotte
afwatering bij hevig regenweer. Daarnaast is het ook belangrijk om nog voldoende
waterdoorlaatbare gebieden te behouden in de stad.
Overstromings- of watergevoelige gebieden blijven volledig gevrijwaard van
bebouwing. Het Chartreusegebied in Brugge biedt mogelijkheden als bufferbekken
en infiltratiegebied in de overstromingsgevoelige vallei van de Kerkebeek, als
aanvulling op het recent gebouwde, maar onvoldoende bufferbekken op SintMichiels. We willen de inwoners van Sint-Michiels niet nog eens onder water zetten
door bijkomende verharding en kantoren in het Chartreusegebied.
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De reitjes in Brugge zijn een zuiver waterkanaal dat enkel dient om regenwater op te
vangen. Waar afvalwater in de reitjes geloosd wordt, wordt actief met de
betrokkenen op zoek gegaan naar oplossingen en bij herhaling worden er sancties
uitgeschreven.
Ook in parken en woonkernen is er aandacht voor hevige regens. Waar mogelijk
worden ondiepe wadi aangelegd in buurtparkjes, die mee het water kunnen bufferen
bij hoge nood.
We onderzoeken waar het mogelijk is om afvoersystemen voor hemelwater terug
open te zetten.
Bij het bouwen van nieuwe wijken wordt er ingezet op een waterneutrale wijk. Alle
hemelwater wordt ofwel gebruikt, ofwel geïnfiltreerd in de bodem van de wijk.
Regenwater is een gratis grondstof. Voor de was, het toilet of het begieten van de tuin
kan gemakkelijk overgeschakeld worden op andere waterbronnen zoals de
regenwaterput.

AFVALBEPERKING EN PREVENTIE:
Afval voorkomen blijft de meest milieuvriendelijke keuze. We kiezen hier dan ook om
hier in de eerste plaats op in te zetten.
Brugge blijft gratis stickers voorzien om reclamedrukwerk te weigeren. Er wordt
onderzocht of inwoners bij de stad kunnen aangeven om ook geen politiek drukwerk
te ontvangen.
We voeren in Brugge een subsidie in om herbruikbare luiers te promoten. De
gemeentelijke crèches laten minstens wasbare luiers toe en/of stimuleren het
gebruik zelfs door een wasdienst aan te bieden.
Als aanvulling op de verkoop op compostvaten worden er workshops gegeven in
scholen rond composteren. Ook scholen met veel groenafval (bij kookrichtingen)
worden gesensibiliseerd om te composteren.
In dicht bevolkte gebieden worden compostpaviljoentjes ingericht. Hierin kunnen de
nabije inwoners hun compostafval dumpen en krijgen ze er in de plaats compost voor
terug. Het is bovendien een laagdrempelige ontmoetingsplaats.
De inwoners worden gestimuleerd om kippen te houden d.m.v. een kippensubsidie.
Brugge onderzoekt de mogelijkheid om huishoudelijk gereedschap uit te lenen zoals
een boormachine, grasmachine, verticuteermachine, …
Brugge onderzoekt hoe ze acties als de ‘plastic attack’ kan ondersteunen en
stimuleert handelaars om minder plastic wegwerpzakken mee te geven met de
klanten.
Buurtwinkels worden gestimuleerd om toe te laten dat klanten hun eigen potjes
meedoen om hun aankopen in te bewaren.
Brugge onderzoekt de mogelijkheid om bouwmaterialen te recycyleren.
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Brugge stimuleert het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen.
Brugge engageert zich samen met de scholen om zo weinig mogelijk verpakkingen
mee te nemen naar school.

RECYCLEREN:
Burgers aanmoedigen om zo weinig mogelijk afval te produceren is de eerste
prioriteit, recyclage aanmoedigen de tweede.
We hanteren het principe van de vervuiler betaalt. Wie zorgvuldig sorteert en zo
weinig mogelijk afval produceert, wordt daar financieel voor beloond. De prijs van de
vuilniszakken kan hier een element in zijn, maar ook het betaalsysteem in het
containerpark van Sint-Michiels moet dringend hersteld worden.
Ter aanvulling is er een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen.
Er zijn een bepaalde hoeveelheid vuilniszakken (of ophaalkrediet voor containers)
gratis ter beschikking van kwetsbare doelgroepen zoals OCMW-cliënten, mensen
met een beperkt gezinsinkomen,... en dit afhankelijk van de gezinsgrootte.
Voor mensen zonder wagens wordt er nagedacht aan alternatieve oplossingen. Een
mogelijke oplossing is het sorteerpunt. Appartementsbewoners, die vaak niet over
een buitenruimte beschikken, kunnen zo sneller hun afval deponeren. Bewoners
kunnen de afvalklep openen met een gepersonaliseerde kaart die meteen de prijs
berekent. De ondergrondse containers worden geledigd zodra ze vol zijn. Het gaat
over de afvalstromen rest, gft, pmd, glas, papier en karton.
Enkel nog maar duurzame textielinzamelacties worden toegelaten. Het is niet de
bedoeling dat privé-organisaties geld verdienen door textiel in te zamelen. De
containers van de kringwinkel en oxfam solidariteit zijn goede voorbeelden.
Brugge zet een proefproject op voor de collectieve inzameling van selectieve fracties
op een bedrijventerrein. Dit zorgt voor milieuwinst en een goedkopere want
efficiëntere logistiek. Start samen met de uitbaters van het bedrijventerrein een
project op en zorg voor een vlotte service. Vermijd zo dat individuele bedrijven kleine
hoeveelheden van selectieve stromen bij het restafval gooien.

ZWERFVUIL & SLUIKSTORTEN:
Dit blijft een grote uitdaging. Enkel een geïntegreerde aanpak levert vruchten af. We
werken op drie niveaus, sensibiliseren, problemen oplossen en we treden op
wanneer er overtredingen zijn.
Op vlak van sensibilisering worden bestaande initiatieven blijvend ondersteund.
Scholen worden aangemoedigd zwerfvuil op te ruimen en kunnen hiervoor het nodige
materiaal bestellen. Je kan als inwoner ook een straat of buurt zwerfvuilvrij houden.
We zorgen voor ‘net opgeruimd’ bordjes en organiseren op regelmatige basis een
wedstrijd om doeners te belonen. Verenigingen en groepen burgers krijgen info en
materiaal om een zwerfvuilactie te organiseren.
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In Disneyland werd uitgerekend hoelang mensen gemiddeld willen wandelen met
hun afval vooraleer ze het kunnen deponeren in een vuilnisbak. Ook in Brugge is dit
mogelijk. We onderzoeken waar vuilnisbakken net nodig of overbodig zijn en
proberen dan ook informatie te halen uit zwerfvuilacties en andere observaties.
Waar nodig worden GAS-boetes uitgedeeld voor sluikstorten, recidivisten worden
zwaar bestraft. Waar mogelijk zorgen camera’s op zwerfvuilhotspots voor een nog
betere controle.

DIERENWELZIJN:
Groen wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren. Het welzijn van veel
dieren komt nog te vaak in ge vaar door de manier waarop ze worden gefokt,
verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen
moeten we kordaat ingrijpen.
De gemeente kan de sociaal zwakkeren steunen met een tegemoetkoming bij
noodzakelijke dierenartskosten. Omdat gezelschapsdieren vaak een bijzonder
positieve impact hebben op het welbevinden van mensen.
De gemeente voorziet voldoende hondenuitloopplekken en -speelzones. Een leuke
hondenwandeling of de organisatie van een “dierendag” met activiteiten, informatie,
verzorging,…
De gemeente bevordert de samenwerking tussen dierenambulance, dierenasiels en
de hulpdiensten. Ze besteedt aandacht aan de dieren in het rampenplan en in
draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt de evacuatie en het in veiligheid
brengen geregeld van huisdieren en van dieren in de veehouderij, in parken,
maneges, kinderboerderijen en zo meer. Het kan interessant zijn om een
dierenexpert bij de nooddiensten te hebben die dieren in nood kan herkennen, alsook
het inschatten van gevaren en benaderen.
De gemeente blijft inzetten op sterilisatie/castratie en chippen van katten. Projecten
waarbij verwilderde huiskatten worden gevangen, gecastreerd en teruggeplaatst,
krijgen financiële ondersteuning.
De gemeente gebruikt dierproefvrije en biologisch afbreekbare
schoonmaakproducten en eist hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar
werken.
Voedsel in het bedrijfsrestaurant van de gemeentelijke organisaties is biologisch en
regionaal en/of fairtrade geproduceerd en er wordt ten minste één vlees- en visloze
dag ingevoerd. Er is geen plaats op de menukaart voor bedreigde diersoorten zoals
paling of tonijn.
Circussen met wilde dieren worden niet op het grondgebied van de gemeente
toegelaten.
De gemeente treedt streng op tegen rituele slachtingen die thuis gebeuren.
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De gemeente geeft geen toelating voor nieuwe pelsdierhouderijen of uitbreidingen
van bestaande pelsdierhouderijen op haar grondgebied.
Biologische veehouderij wordt gestimuleerd. De gemeente ondersteunt boeren die
diervriendelijk werken.
Brugge houdt de situatie in het dolfinarium van Brugge nauwgezet op. Bij wijzigingen
aan de inrichting of het aantal dolfijnen wordt steeds advies van de raad voor
dierenwelzijn ingewonnen. De bassins zullen moeten voldoen aan de normen van
EAAM (European Association for Aquatic Mammals).
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SPEERPUNTEN:
Brugge klimaatneutraal tegen 2050.
Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in zowel woningen als bedrijven en
publieke gebouwen stimuleren.

KLIMAAT
De klimaatverandering brengt grote bedreigingen voor de maatschappij met zich
mee. Zo stijgt de zeespiegel, met onder andere overstromingen tot gevolg, en nemen
extreme weersomstandigheden zoals stormen toe in hevigheid en frequentie. Dit is
nu al merkbaar, ook in Brugge.
Wereldwijd zetten burgers en lokale besturen zich in voor de omschakeling naar een
klimaatneutrale maatschappij. De klimaatverandering zoveel mogelijk
tegenhouden is een prioritaire doelstelling van Groen Brugge. De productie en
consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij zijn van CO2-uitstoot. Daarnaast
moeten steden en gemeenten zich aanpassen aan de klimaatverandering. Denk
bijvoorbeeld aan omgaan met meer overstromingen of hittegolven. Een
ambitieus, slim lokaal bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van
morgen.
De laatste tijd is ook meer dan ooit de kracht en creativiteit van bottom-up
initiatieven duidelijk geworden. Denk maar aan Mei Plasticvrij, Dagen zonder Vlees,
het Brugs Klimaatpodium… Groen Brugge wil dergelijke bottom-up initiatieven
stimuleren, ondersteunen, en versterken.

NAAR EEN AMBITIEUS KLIMAATBELEID:
Groen Brugge streeft naar een ambitieus en breed gedragen lokaal klimaatplan, dat
steunt op drie pijlers: sensibilisatie, participatie en adequate financiering.
Samenwerking met de Bruggelingen, ondernemingen en het middenveld is hierbij
cruciaal, zowel qua bewustmaking als qua participatie. Daarnaast moet ook
voldoende financiële ruimte vrijgemaakt worden Groen Brugge ijvert voor efficiënte
maatregelen om de klimaatverandering af te remmen en om Brugge proactief aan te
passen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie).
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KLIMAATFORUM:
Brugge wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Op 1 december 2014
ondertekende de Stad Brugge het Burgemeestersconvenant en werd het
klimaatforum opgestart.
Met het oprichten van het lokaal klimaatforum werd een open dialoog gecreëerd
tussen stadsbestuur, kennisinstellingen (VIVES, HOWEST, Europacollege, Instituut
voor Duurzame Ontwikkeling vzw), ondernemerswereld (vakbonden, werkgevers,
MBZ) en middenveld (ngo’s en consumentenvertegenwoordigers). Bedoeling was te
komen tot een systeemtransitie naar een koolstofarme economie, een engagement
voor de uitbouw van een gezonde, duurzame samenleving.
Groen Brugge engageert zich om de ideeën uit het klimaatforum te realiseren. Er
werd door een extern studiebureau een SEAP (= sustainable energy action plan)
opgemaakt. Hierin werden speerpunten vastgelegd om de doelstellingen te bereiken
van het Burgemeestersconvenant, namelijk 20% CO2-reductie in 2020 t.o.v. de
nulmeting in 2011. Tot ingrijpende acties is het tot nu toe niet gekomen. De opgave
van budgetten in het klimaatplan 2015-2018 schieten schromelijk tekort. Budget =
maatstaf van de ernst waarmee men de vastgelegde doelstellingen wil bereiken.
Dit moet anders en beter! Groen Brugge wil met concrete acties en
beleidsbeslissingen aan de slag, met bijhorend budget, om de doelstelling te
behalen.
Voor de opslag van CO2 op grondgebied Brugge is het poldergebied tussen het
centrum en de haven bijzonder belangrijk. Het is noodzakelijk dat in het kader van
klimaatneutraliteit er op politiek niveau een eerlijk en rechtvaardig beleid wordt
gevoerd qua ruimtegebruik binnen Brugge. De taak van het vastleggen van CO2 mag
niet afgewenteld worden op de randgemeenten.
Groen Brugge engageert zich om tegen 2030:
o Minstens 40 % CO2 minder uit te stoten (referentiejaar 2015),
o Brugge veerkrachtiger maken t.o.v. mogelijke gevolgen van de
klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittegolven en zware stormen.
o Het aandeel hernieuwbare energie in Brugge is 30 %.
Tegen 2050 is Brugge klimaatneutraal. Om deze doelstelling te bereiken vertrekt
Groen Brugge van een langetermijnvisie: maatregelen die op korte termijn voordelig
zijn, maar op langere termijn het bereiken van het doel net moeilijker maken, worden
vermeden.
Groen Brugge maakt een lokaal klimaatplan op in overleg met de Bruggelingen,
alsook middenveld en ondernemingen, en zorgt hiervoor voor voldoende financiële
middelen. Er wordt bij de start voldoende geïnvesteerd, sommige maatregelen
vragen een grote investering, maar genereren op lange termijn een
terugverdieneffect.
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Groen Brugge hanteert in zijn mobiliteitsvisie en –beleid het STOP-principe: eerst
stappen, dan trappen (fiets), dan openbaar vervoer en pas dan privévervoer (auto).
Onze eerste prioriteit moet liggen op minder auto’s in het verkeer. Auto’s zorgen
voor luchtvervuiling, emissie van broeikasgassen, ongevallen en meer en meer staan
ze ook gewoon stil in files
Groen Brugge stimuleert de groepsaankopen van de provincie voor groeneenergiecontracten en organiseert (eventueel met buurgemeenten) ook andere
groepsaankopen voor klimaatvriendelijke producten zoals bakfietsen, zonnepanelen,
…
Groen Brugge werkt samen met een Energy Service Company door een
Energieprestatiecontract (EPC) af te sluiten. Dergelijke 'ESCO' helpt lokale besturen
om de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen te verbeteren, van
prefinanciering tot de volledige opvolging van het proces. Een EPC is gestoeld op een
gegarandeerde energiebesparing voor een afgesproken termijn via een
resultaatsverbintenis.
Groen Brugge werkt samen met Het Brugs Klimaatpodium. Dit is een burgerinitiatief
met als doelstelling projecten, organisaties of simpelweg ideeën rond
klimaatsverandering in kaart te brengen en het uitwerken van eigen
klimaatprojecten samen met geëngageerde burgers.

EEN PARTICIPATIEF KLIMAATPLAN OP ALLE DOMEINEN:
Een lokaal klimaatplan kan alleen maar werken als dit horizontaal wordt geïntegreerd en
uitgevoerd, dit wil zeggen dat er in en over alle beleidsdomeinen een klimaatreflex gemaakt
wordt. Hiervoor willen we graag verwijzen naar de andere programmaonderdelen van Groen
Brugge. Een greep uit het aanbod:
Groen Brugge maakt gedurfde keuzes in Brugge op vlak van mobiliteit, zoals een
verkeersluwe binnenstad en een volledige reorganisatie van het openbaar vervoer.
We stoppen de versnippering in de ruimtelijke ordening en zetten in op kernversterking,
inbreiding en het vrijwaren van de open ruimte.
We zetten in op klimaatvriendelijke landbouw en stimuleren de circulaire en gedeelde
economie.
Brugge wordt een afvalarme stad.
Daarnaast is een participatief en democratisch proces belangrijk om voldoende draagvlak te
creëren bij de burgers. Zie ook ons programmaonderdeel over participatie.

ANTICIPEER OP DE KLIMAATVERANDERINGEN
Er is ook een visie en beleid nodig om ons voor te bereiden op de nadelige gevolgen
van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hittegolven en uitzonderlijke
stormen. Verstedelijkte en verharde gebieden zijn extra kwetsbaar voor extreem
weer.
Groen Brugge zal zijn visie en beleid rond klimaatadaptatie integreren in de
beleidsplannen voor ruimtelijke ordening, natuur en openbare werken.
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Zo zal rekening worden gehouden met het aspect klimaatadaptatie bij verbredingsen verdiepingsplannen van kanalen in het kader van het stimuleren van de
binnenvaart. Zo is de klimaatopwarming en de daarmee gepaard gaande grotere
verdamping een probleem voor de verbreding van het Schipdonkkanaal, bij gebrek
aan voldoende water. Hetzelfde geldt voor de Stadsvaartplannen voor schepen tot
3000 ton. Groen Brugge opteert voor estuaire vaart via de Westerschelde als een
betere oplossing voor milieuvriendelijker goederentransport.
Heel wat maatregelen staan ook in onze programmaonderdelen rond ruimtelijke
ordening en natuur en milieu. Enkele voorbeelden:
Groen Brugge zorgt voor meer groen: groendaken, geveltuinen, grotere parken,
bestaande verharding verwijderen of waterdoorlatend maken, bufferbekkens,
aanleggen van overstromingszones.
Groen Brugge zet in op het behoud van het bestaand groen door het vrijwaren van
overstromingszones, het opstellen van een bomenbeheerplan en behoud van open
ruimte.

DUURZAME ENERGIE ALS HEFBOOM VOOR KLIMAATBELEID:
Eerst en vooral zorgt Groen Brugge voor een vermindering van het lokaal
energieverbruik en verhoging van de energie-efficiëntie.
Alle nieuwe gebouwen die door stad Brugge gebouwd worden moeten bijna
energieneutraal gebouwd worden. Daarvan is het sportcomplex Xaverianensite in
Sint-Michiels alvast een mooi voorbeeld.
De eigen diensten verplaatsen zich zoveel mogelijk op een duurzame manier, zowel
op vlak van het woon-werkverkeer als het werkverkeer. Brugge kan hiervoor een
gevarieerd fietsaanbod ter beschikking stellen van het stadspersoneel.
Het wagenpark van de stad wordt afgebouwd en waar het echt niet anders mogelijk is
verduurzaamd. Zo kan geëxperimenteerd worden met elektriciteit, gas,
gecomprimeerde lucht. Tot de laadpalen die hiervoor nodig zijn kunnen ook de
bewoners van de stad toegang krijgen.
Groen Brugge gaat voor minder straatverlichting, zo kan verlichting ’s nachts
gedoofd of gedimd worden. Slimme lichtsystemen die oplichten bij beweging kunnen
ook een oplossing zijn om de veiligheid te garanderen.
Groen Brugge wil lichtaudits voor wijken, bedrijventerreinen, kantoorgebouwen, …
om ook daar de lichtvervuiling aan te pakken en terug te dringen.
Groen Brugge ondersteunt bedrijven in de gemeente die mee hun schouders willen
zetten onder een sterk klimaatbeleid. Brugge zet in op het verduurzamen van
bedrijventerreinen en ondersteunt projecten rond het verhogen van energieefficiëntie, het sluiten van materiaalkringlopen en het aanleveren van groene stroom.
Vervolgens zorgt Groen Brugge ervoor dat de energie die nodig is om ons in onze
behoeften te voorzien zoveel mogelijk hernieuwbaar is.
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Brugge maakt de eigen gemeentelijke diensten en het gemeentelijk patrimonium
klimaatneutraal tegen 2030.
Brugge koopt enkel 100 % (echt) groene stroom aan én investeert zelf in lokale
hernieuwbare energieproductie.
Brugge wordt coöperant van CoopStroom, de Brugse groene energiecoöperatie.
Brugge stelt een ethische code op om de investeringen uit fondsen die investeren in de
fossiele industrie terug te trekken. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om te
investeren in klimaatneutrale fondsen.
Groen Brugge wil zonnepanelen in de binnenstad toelaten. UNESCO laat dit ook toe.
Brugge moet mee met zijn tijd en zonnepanelen op daken kan ook zonder de
erfgoedwaarde van de stad aan te tasten.
Groen Brugge onderzoekt waar er nog mogelijke locaties zijn om zonnepanelen op grote
schaal aan te leggen of om windenergie op te wekken. We kiezen eerst maximaal voor
locaties op industrieterreinen en langs bestaande kanalen, autosnelwegen, spoorwegen,
… vooraleer windmolens te bouwen in de buurt van woningen en natuurgebieden.
In nieuwe verkavelingen wordt er ingezet op warmtenetten om groene en collectieve
warmte te verspreiden. Groene warmte is opgewekt uit 100 % hernieuwbare energie of
verkregen door energiebesparing. Deze warmtenetten maken maximaal gebruik van de
grote hoeveelheden restwarmte die beschikbaar is uit bijvoorbeeld industrie- en
afvalverbrandingsovens. Maar die restwarmte uit fossiele brandstoffen moet en zal
verminderen, daarom moet ze ook meteen aangesloten worden op groene warmte.

BRUGGE NEEMT EEN VOORTREKKERSROL OP:
Brugge wordt de inspirator voor haar inwoners. Inwoners worden geprikkeld om
duurzame voedingskeuzes te maken, landbouwers krijgen een beter
toekomstperspectief.
Het Brugse Food Lab blijft een duurzaam voedselbeleid in Brugge voeren en blijft ook
inzetten op sensibilisatie en vorming.
Brugge stimuleert alle scholen, woonzorgcentra, kantines,… om over te stappen op
duurzame maaltijden. Brugge zoekt een partner om ze te bereiden en engageert scholen
om hierbij in te stappen.
Brugge schenkt aandacht aan het verminderen van de vleesconsumptie door initiatieven
als donderdag veggiedag.
Brugge onderzoekt structureel waar voedseloverschotten zich bevinden en zoekt samen
met winkels, restaurants, burgerinitiatieven … naar oplossingen om die restjes niet te
hoeven verspillen.
In elk Brugs restaurant moet het mogelijk zijn om de restjes nadien mee te nemen naar
huis.
Groen Brugge ondersteunt en stimuleert de korte keten, het duurzame, lokale systeem
waarbij de boer rechtstreeks aan de consument verkoopt
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SPEERPUNTEN:
Invoeren van een lokaal muntsysteem zoals lets.
Stimuleren van de korte keten zoals markten en buurderijen.
Stimuleren van de circulaire economie: kringwinkels, repaircafés,
Bedrijven aantrekken die aansluiten bij het (hoger) onderwijs in Brugge.

LOKALE ECONOMIE:
De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief. Ondernemers
ondersteunen we om hun ondernemerschap duurzaam te ontplooien. Een
gemeentebestuur kan haar koopkracht gebruiken om de circulaire economie te
stimuleren. Ze kan haar inwoners stimuleren tot maximaal hergebruik van
grondstoffen, bijvoorbeeld via deelinitiatieven. Een economie van de toekomst
omarmt de coöperatiegedachte, waarbij burgers zelf goederen of diensten gaan
beheren. Via een sociale lokale economie krijgen mensen in een kwetsbare
arbeidsmarktpositie ruimte om zich te ontplooien. Zo ondersteunen we de creatie
van nieuwe, duurzame sectoren en stimuleren we jobcreatie.

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP ALS BASIS VOOR EEN BEDRIJVIGE LOKALE ECONOMIE:
We richten een economische of commerciële raad op met een diverse
vertegenwoordiging van lokale ondernemers (industrie, diensten, handel, horeca,
vrije beroepen, landbouwers, starters en gevestigden). We gebruiken dit forum om te
luisteren naar de noden en doelgericht te ondersteunen.
We maken begeleiding van de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen
mogelijk via een centraal ondernemersloket. Via digitalisering proberen we de
administratie te vereenvoudigen. We stellen digitale gegevens en databases ook open
zodat allerlei toepassingen ontwikkeld kunnen worden.
We versterken onze markten (buurt-, rommel- , ambachts- en boerenmarkten). We
promoten en ondersteunen wekelijkse markten en maken centrale locaties
beschikbaar.
We biedenvestigingspremies aan startende buurtwinkels in wegkwijnende
winkelstraten en kleine woonkernen. Het stadsbestuur zorgt voor gerichte premies
die voldoende hoog zijn om versnippering van middelen tegen te gaan.
Groen beschouwt uitbaters van nacht- en belwinkels als ondernemers die een
economische meerwaarde bieden en zelfs een ongebruikt potentieel hebben als
buurtwinkels. We kiezen niet voor een eenzijdig negatief en repressief beleid dat
deze ondernemers wil reduceren tot 'imagoverlagende winkels'.
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Een lokaal alternatief muntsysteem stimuleert de lokale handel, want het houdt de
geldbestedingen binnen de eigen economie. Bovendien kunnen diensten die normaal
gezien economisch niet gewaardeerd worden, worden beloond met de lokale munt,
zoals vrijwilligerswerk.
We willen ondernemende jongeren steunen met onder meer een starterscentrum en
steunmaatregelen voor ecologische projecten.
We trekken bedrijven aan die inzetten op groene jobs. Dit kan gaan van de
windenergiesector tot grafische ontwerpers.
Het stadsbestuur ondersteunt de economie van de nabijheid en stimuleert bedrijven
om maximaal in te zetten op werknemers die dichtbij wonen. Niet-vervuilende
bedrijven met veel werknemers worden uitgenodigd zich centraal te vestigen, in de
nabijheid van knooppunten van openbaar vervoer. Ten Briele is hiervoor bijzonder
geschikt.
We creëren een broedplaats voor starters: geen duffe kantoortjes op een
industrieterrein maar een inspirerende plek in de binnenstad waar ondernemers uit
verschillende sectoren aan kruisbestuiving kunnen doen. Dit kan in de vorm van
kantoordelen (co-working) en ateliers voor ambachten.
Groen Brugge stimuleert ondernemerschap door tijdelijke panden beschikbaar te
stellen voor pop-up initiatieven, zoals nu al gebeurd bij bijvoorbeeld ‘Het
Hoofdkwartier’ of ‘De Tank’. Het binnenkort vrijkomende gebouw van Howest in de
Sint-Jorisstraat kan hier ook een voorbeeld van zijn. We geven een premie aan
mensen die dit spontaan doen.

KORTE KETEN, LANDBOUW EN STADSLANDBOUW:
De sterke graad van verstedelijking biedt in Vlaanderen belangrijke kansen voor de
korte ketenlandbouw. Vandaag de dag neigt er een evolutie naar steeds grotere
landbouwbedrijven. De competitiviteit wordt eindeloos opgedreven. Dat leidt tot een
spiraal van overproductie en prijsdalingen. Omwille van efficiëntie en kostenreductie
richten steeds meer bedrijven zich tot één of twee teelten of gewassen. Groen wil
landbouwers steunen bij de overgang naar onafhankelijke modellen die lokale,
duurzame en kwaliteitsvolle producten centraal stellen.
We voorzien logistieke ondersteuning voor bottom-up initiatieven zoals
voedselteams, vlees- en groentepakketten of -abonnementen...
Het stadsbestuur gaat na of er in de rekken van lokale handelaars of supermarkten
al lokale streekproducten worden verkocht. We brengen handelaars en producenten
samen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Zo kunnen streekbieren verkocht
worden in de lokale horecazaken en kunnen restauranthouders ingrediënten
afnemen van de lokale boer. We betrekken ook de grote ketens, zodat ook zij
voldoende ruimte voorzien voor lokale producten.
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We maken de verdeling van lokale voeding zichtbaar door de afkomst op ludieke en
informele wijze zichtbaar te maken in restaurants en winkels. We organiseren
campagnes rond de voedselketen, voeren acties op scholen en bij de horeca enz.We
geven kantines en horeca die een duurzaam voedselbeheer hebben een ‘good food
label’.
We ondersteunen vernieuwende en diverse vormen van stadslandbouw en -tuinieren.
Er is veel ongebruikt korte keten-potentieel: een kwart van het landbouwareaal en
van de landbouwbedrijven ligt in een stadsgewest. Stadslandbouw en -tuinieren heeft
vele mogelijke vormen: hightech verticale serres, Community Supported Agriculture,
warme tuinen, school- of volkstuintjes, een zorgboerderij, ...
Groen Brugge wil moestuinieren in privétuinen stimuleren. We informeren burgers
over de verschillende initiatieven en faciliteren evenementen van organisaties die
moestuinieren in jouw buurt mogelijk maken. Velt vzw biedt heel wat informatie en
de Vlaamse overheid biedt allerlei campagnemateriaal om de inwoners te
sensibiliseren over het gebruik van pesticiden in de tuin.
We maken ruimte voor en ondersteunen volkstuinen. Volkstuinen hebben ook een
belangrijke sociale functie. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor verschillende
generaties en culturen en stimuleren de sociale cohesie in je buurt. Velt vzw
ondersteunt gemeenten die samentuinprojecten willen opstarten.
We betrekken boeren en lokale ambachtslui in het toerismebeleid in samenwerking
met de provincie en de Regionale Landschappen via promotie van streekproducten,
hoevetoerisme (hoevehotels, -winkels en –cafés) en ambachtstoerisme. We voorzien
in fiets- en wandelstopplaatsen bij hoeves en ateliers, en vermeldingen in
toeristische brochures. Zie ook ons apart programma-onderdeel over toerisme.

MAAK MEE WERK VAN EEN DEEL- EN CIRCULAIRE ECONOMIE:
De circulaire economie is erop gericht om zo weinig mogelijk materialen te
gebruiken via maximaal hergebruik en via minimale waardevernietiging van
grondstoffen. Ook de deeleconomie is aan een opmars bezig.
We realiseren tegen 2020 minstens één circulair aankoopproject. Het stadsbestuur
streeft ernaar tegen 2024 alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens
circulaire principes te laten verlopen. Met dergelijk contract koop je niet gewoon een
kopieermachine bij een leverancier, maar betaal je voor een gegarandeerd gebruik.
Dit stimuleert leveranciers om producten te leveren die zo weinig mogelijk
onderhoud en vervanging nodig hebben.
We ondersteunen en organiseren repaircafés. Dit zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten waarbij mensen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen
van allerhande voorwerpen, van kledij tot elektronica.
Het stadsbestuur organiseert en faciliteert rommelmarkten, geefpleinen,
weggeefwinkels etc.
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We ondersteunen de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te
maken van duurzame bedrijventerreinen. Dit kan door de aanstelling van een
bedrijventerreinenmanager. Deze zet in op het sluiten van de materiaalkringlopen,
waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt voor een ander bedrijf. Ook
innovatief ondernemerschap, een duurzaam mobiliteitsplan en duurzame
tewerkstelling behoren tot de duurzaamheidscriteria.
We bouwen een slimme gemeentelijke uitleendienst uit die bijvoorbeeld ook inzet op
het uitlenen van huishoudelijk materiaal zoals een boormachine, een grasmachine
etc.
We zetten in op het uitbouwen van (kleine) coöperaties. Zo kunnen inwoners samen
een klein zonnepanelenpark bouwen en daar zelf de aandeelhouder van zijn. Of ze
kunnen samen een pluktuin beheren en er -lettelijk- samen de vruchten van
plukken. Zo wordt coöperatief ondernemen gestimuleerd.

KERNVERSTERKING:
Groen gelooft ook dat een bloeiende en vooral lokalere economie gestimuleerd wordt als de
stad hiernaar ingericht is. Als je lokale landbouwers meer wil promoten, kleine producenten
meer slagkracht wil geven, starters een boost wil geven, dan moet je stad ook meer gericht
zijn op lokale aankopen.
Daarom moeten we de stad anders gaan inrichten en onze woonkernen gaan versterken.
Meer uitleg over deze kernversterking vind je in ons onderdeel ruimtelijke ordening.
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SPEERPUNTEN:
Buddysysteem voor migranten invoeren.
Aanpak van discriminatie en racisme (zoals LGBTI+, ras) met o.a. praktijktests.
Wegwerken van drempels voor mensen met een beperking.

VEILIGHEID, SAMENLEVEN & DIVERSITEIT
VEILIGHEID:
• Veiligheid is een basisrecht. Iedereen moet zich veilig en geborgen kunnen voelen in

onze stad.

• Voor Groen is veiligheid bij uitstek een overheidstaak. We zijn geen voorstander van

het privatiseren van publieke veiligheidstaken.

• Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we in op preventie. We

sensibiliseren inwoners en handelaars hoe ze hun eigendom beter kunnen
beveiligen.

• Brugge voert een doortastend anti-fietsdiefstalbeleid: veilige fietsenstallingen,

fietsgraveeracties, sensibilisering enz. De politie zet ook lokfietsen in om dieven te
klissen.

• Om het gebruik van drugs tegen te gaan zetten we in op preventie en drugseducatie.
• Groen wil een positief uitgaansklimaat waar iedereen zich veilig voelt. Daarom ijveren

we voor een ‘uitgaanspolitie’. Die zorgt voor de veiligheid in de uitgaansbuurt
(Eiermarkt en ‘t Zand). De politieagenten bouwen goede contacten op met de horeca,
kennen de buurt uit hun broekzak en kunnen zo snel problemen detecteren. Ze zijn
het eerste aanspreekpunt bij problemen.

• De politie staat in voor de veiligheid bij een voetbalmatch van Club of Cercle Brugge.

Die politie-inzet is van onschatbare waarde. Het kost echter enorm veel geld en
weegt zwaar op onze lokale politie. Daarom vragen we aan Club en Cercle om een
faire financiële bijdrage voor onze inspanningen. Op die manier kunnen we zowel de
veiligheid van de voetbalsupporters als die van alle Bruggelingen garanderen.

• Politieagenten moeten altijd een identiteitscontrole motiveren. Bovendien worden

alle identiteitscontroles centraal geregistreerd. Dit kadert in een aanpak tegen
etnisch profileren.

• Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit van Groen Brugge. De politie doet

intensieve controles op overdreven snelheid en alcohol en drugs in het verkeer
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NABIJHEID EN ZICHTBAARHEID VAN DE POLITIE:
• Er zijn voldoende wijkagenten die te voet of per fiets in de wijk aanwezig en

aanspreekbaar zijn. Contactgegevens van wijkagenten worden ruim bekend gemaakt
en we proberen het verloop van wijkagenten te beperken.

• Groen moedigt politieambtenaren aan om woon-werkverkeer in uniform af te leggen.

Daarmee verhogen ze hun aanwezigheid in het straatbeeld en op het openbaar
vervoer.

• Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn fietspatrouilles zeer zinvol. Hun

aanwezigheid in het straatbeeld heeft vaak ook een preventief effect.

BRUISENDE BUURTEN:
• Verenigingen en buurtcomités geven onze stad kleur. Ze verdienen maximale steun

van Stad Brugge.

• Een buurtwerker kan veel betekenen voor het samenleven in een wijk. Groen wil

verder inzetten op buurtwerk.

• Groen wil de wijkcentra versterken. Ze moeten het bruisend hart van een buurt

vormen.

EEN TOEGANKELIJK BRUGGE:
• Toegankelijkheid is niet zomaar een aparte bevoegdheid. In elk beleidsdomein wordt

er aandacht geschonken aan toegankelijkheid. Bij bijna elke beleidsbeslissing wordt
er een inclusietoets toegepast. Zo zorgen we ervoor dat we geen enkele Bruggeling
achterlaten.

• Om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid in elke beleidsbeslissing wordt

meegenomen krijgt Brugge een toegankelijkheidsambtenaar.

• Mensen met een handicap moeten gelijke toegang hebben tot onderwijs, cultuur, vrije

tijd, sport, werk en huisvesting.

• Brugge wordt een leeftijdsvriendelijke gemeente. We betrekken ouderen actief bij het

maatschappelijke leven en gaan met hen in dialoog.

• Een inclusieve samenleving begint bij een beter begrip van het leven met een

handicap. We stimuleren scholen en verenigingen om acties te ondernemen zoals
een getuigenis van iemand met een handicap.

HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

pag. 70

TOEGANKELIJKE INFORMATIE
• Alle teksten van Stad Brugge moeten gemakkelijk leesbaar zijn voor iedereen.

Complexe taal wordt vermeden.

• We stimuleren organisaties en bedrijven om het AnySurfer-label voor toegankelijke

websites te behalen. AnySurfer is een kwaliteitslabel die een website kan ontvangen
als deze aan een aantal criteria in verband met toegankelijkheid voldoet.

• Sommige mensen zijn communicatief niet zo vaardig en hebben moeite om een vraag

aan iemand te stellen. Met de BlueAssist-kaart of -app kan iedereen, ongeacht
taalniveau of beperking, aanspraak maken op hulp of dienstverlening.

TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT:
• Brugge installeert door de stad heen geluidsbakens voor blinden en slechtzienden.

Geluidsbakens zijn kleine dozen waarin een stem zit die een plaats of een richting
aangeeft. De spraak kan geactiveerd worden door een app op de smartphone. Op die
manier kan de blinde of slechtziende zich beter oriënteren in de stad.

• In Brugse gebouwen, zeker in deze van de Stad of het OCMW, installeren we waar

mogelijk een lift.

• De straatnaamborden moeten leesbaar zijn voor iedereen.
• In Brugse gebouwen, zeker in deze van de Stad of het OCMW, werken we met

pictogrammen.

• De voetpaden in Brugge moeten effen en voldoende breed zijn.
• Mensen met een handicap hebben altijd en overal recht op een parkeerplaats. Bij

tijdelijke situaties, zoals bij werken of evenementen, mogen er nooit parkeerplaatsen
voor mensen met een handicap weggenomen worden of moeten ze in de nabijheid
aangebracht worden.

• Toiletten moeten altijd toegankelijk zijn voor iedereen. Bij openbare toiletten is dit

niet altijd het geval. Vrouwen en rolstoelgebruikers hebben er soms niet de
mogelijkheid om te plassen. Groen pleit om standaard grote toiletten te voorzien
zodat we niemand uitsluiten.

DIVERSITEIT IS REALITEIT:
• De diversiteit in onze samenleving willen we weerspiegelen in de stadsdiensten en bij

de politie. We willen dat iedereen alle kansen krijgt. We hebben dan vooral aandacht
voor mensen met een arbeidshandicap en mensen met een migratieachtergrond.
Groen wil ook dat vrouwen evenveel kansen krijgen om in leidinggevende posities te
geraken. Om deze doelstellingen te halen stellen we streefcijfers op.

• Groen pleit voor meer diversiteit in de straatnamen. We vernoemen straten en

pleinen meer naar vrouwen en mensen uit andere delen van de wereld.
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• Holebi’s en transgenders moeten zich thuis voelen in Brugge. Elke vorm van

discriminatie pakken we keihard aan.

• Via educatieve pakketten moedigen we scholen aan om kinderen te informeren over

seksuele diversiteit.

• Het stadsbestuur voert een antidiscriminatiebeleid. Om racisme en discriminatie op

de huur- en arbeidsmarkt aan te pakken voeren we praktijktesten in.

ONTHAAL EN INTEGRATIE VAN NIEUWKOMERS:
• Stad en OCMW doen hun best om nieuwkomers zo snel mogelijk te integreren. We

maken hen wegwijs in Brugge en begeleiden hen naar huisvesting en werk. We doen
dit samen met partner- en middenveldorganisaties.

• Elk gezin van nieuwkomers krijgt een buddy. Een buddy is een vrijwilliger die erkende

vluchtelingen begeleidt en wegwijs maakt in onze stad. Groen wil het bestaande
buddysysteem versterken. We willen per wijk contactpunten organiseren.

• Nederlands kennen is onontbeerlijk om in onze samenleving te kunnen functioneren.

We stimuleren overal het gebruik van het Nederlands en gaan tegelijk respectvol om
met anderstaligheid.

• Het Nederlands is uiteraard de officiële voertaal, maar in Brugge spreken we

natuurlijk ook dialect. Omdat dat ook voor anderstalige nieuwkomers nuttig kan zijn,
organiseert het OCMW een taalcursus West-Vlaams.

• Mensen die een bepaalde taal machtig zijn, krijgen een certificaat van Stad Brugge

dat zij in die taal hulpverlening mogen bieden. Dit betekent dat ze kunnen
ingeschakeld worden voor oudercontacten, overleg in ziekenhuizen, ... tegen een
kleine vergoeding.

Zorg voor voldoende Lokale Opvanginitiatieven voor asielzoekers,
naargelang de noden.
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SPEERPUNTEN:
Goed evenwicht vinden tussen massatoerisme en lokale leefbaarheid.

TOERISME
Groen Brugge vindt dat het massatoerisme hier zijn grenzen heeft bereikt en wil dat Brugge

zich profileert als de stad van ‘duurzaam toerisme’. Groen wil hier een concrete
invulling aan geven, samen met de vele groepen die nadenken over een kwalitatief en
duurzaam toerisme in Brugge.
Duurzaam toerisme betekent in eerste instantie dat toeristen welkom zijn maar dat
dit geen nefaste impact mag hebben op het klimaat, het ecosysteem, de bescherming
van het erfgoed, de culturele waarde en het leven van de bewoners. Brugge is meer
dan een openluchtmuseum. Het is ook een stad waar geleefd wordt. Als toerist kom
je niet naar Brugge voor een ‘speed date’, maar als toerist word je uitgenodigd om
‘mee te leven’ met de lokale bevolking. Je proeft en ervaart het rijke historische
verleden, maar je ervaart ook dat Brugge een stad is waar gewoond, gewerkt en
geleefd wordt en een stad is op maat van de Bruggeling.
Mogelijke aspecten voor een duurzaam toerisme die wij met Groen Brugge belangrijk
vinden:
Varieer op de klassieke gidsbeurten en laat andere aspecten van Brugge zien dan
enkel de gouden driehoek.
Ga op stap in andere buurten, zoals Lissewege en Zeebrugge bijvoorbeeld. Investeer
niet enkel in dure evenementen maar laat verhalen van Bruggelingen horen.
Investeer in lokale creativiteit en in innovatie. Een stad waar gewoond wordt wil ook
vooruit, zoekt naar antwoorden op hedendaagse uitdagingen.
Help armoede bestrijden en sociale inclusie bevorderen.
Probeer de CO2-uitsoot en klimaatsveranderingeen te verminderen.
Zorg voor een inclusieve en duurzame groei.
…
Groen Brugge ijvert ervoor dat Bruggelingen betaalbaar in de stad kunnen wonen en
niet verdrongen worden naar de buitenwijken. Groen wil nagaan wat de impact is van
Airbnb op de woningmarkt en voor de vele hotels. Hoeveel kamers en woningen zijn
er en hoeveel van dit patrimonium wordt effectief elke dag benut? Moeten we niet –
samen met andere steden – onderzoeken wat een eerlijker systeem zou kunnen zijn?
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Misschien moeten we werken aan een ‘Fairbnb’, een systeem waarvan de Bruggeling
kan meegenieten en dat niet in concurrentie treedt met de lokale hoteliers, maar
bijdraagt aan de versterking van de sociale eonomie en samenleving.
Dure infrastructuur van hotels kunnen ten goede komen aan de buren wanneer de
‘accommodatie’ met hen gedeeld wordt. We denken bijvoorbeeld aan een
vergaderzaaltje dat ter beschikking gesteld wordt aan de buurt, een zaaltje dat kan
gebruikt worden voor een familiefeest, de tuin die gedeeld wordt met de buren, …
Groen Brugge wil een diversiteit aan winkels en kansen creëren voor lokale mensen
die hen toelaat om in de binnenstad een winkel te openen. Laat grote ketens werken
met de lokale creativiteit om hun panden in te richten. Maak dat er niet enkel winkels
zijn voor toeristen maar ook voor de Bruggelingen.
In tweede instantie moedigt een duurzaam toerismebeleid mensen aan om met de
trein en/of fiets naar Brugge te komen en worden bezoekers gestimuleerd om zoveel
mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of stadsfietsen.
Bezoekers die met de trein komen, krijgen extra voordelen. Brugge probeert
aansluiting te vinden met lange-afstandswandel- en fietsroutes en zet ontsluiting te
voet en met de fiets in de verf.
Duurzaam toerisme mikt op een gevarieerd publiek. Iedereen is welkom. Dit
betekent dat er een grote variatie is aan mogelijkheden om te verblijven en dat de
stad maximaal inspanningen levert om families met kinderen, ouderen, jongeren,
mensen met een beperking te gast te zijn. Het aanbod aan jeugdhotels en campings
moet afgestemd worden op de noden.
Om van Brugge een stad te maken die de kaart trekt van duurzaam toerisme pleit
groen voor een monitoringsysteem waarbij de impact van het toerisme op wonen,
werken en leven in Brugge gemeten wordt. En waarbij scheeftrekkingen kunnen
gecorrigeerd worden.
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SPEERPUNTEN:
De leefbaarheid van de inwoners centraal stellen, dit kan enkel met een sluis aan het
verbindingsdok in plaats van de Visart.
Havenuitbreiding vooral laten concentreren in de voorhaven.

NOORDEN VAN BRUGGE
Het Noorden van Brugge bevindt zich het verst van het stadscentrum, maar is voor
Groen Brugge even belangrijk.
Het Noorden behelst vier gemeenten die een totaal andere aandacht nodig hebben
dan deze die uit gaat naar 't stad. Dudzele, een typisch rustiek polderdorp met een
landelijk karakter. Lissewege, dat zichzelf op de toeristische kaart heeft gezet, door
voortdurend zelf het initiatief te nemen. Het charmante carcocke-dorp
Zwankendamme, een hechte werkmansgemeenschap van noeste arbeiders en
dokwerkers. En tenslotte Zeebrugge
Groen Brugge wil van Zeebrugge een volwaardige badstad maken. Een badstad die
evenveel energie en middelen krijgt als alle andere badsteden langs de Belgische
kust. Zeebrugge bestaat uit vier wijken die deels gescheiden zijn door de
haveninfrastructuur. Vier wijken, vier gemeenschappen. De strandwijk, met veel
culturen, maar ook met veel armoede, de stationswijk en Zeebrugge dorp met veel
geboren en getogen zeebruggenaars en tenslotte de rederskaai met veel tweede
verstijvers.
En daarom stelt groen het volgende voor:
Groen Brugge is voor de bouw van een nieuwe Zeesluis aan het verbindingsdok. De
optie Visart vermindert de mogelijkheden van de woonontwikkeling. Het
verbindingsdok is in alle opzichten de beste keuze. Het kan ervoor zorgen dat
verschillende wijken terug kunnen verbonden worden. Het is ook op nautisch en
ecologisch vlak de beste oplossing en het biedt nog steeds alle kansen voor de
middenstand. Daarnaast is het ook op lange termijn de meest duurzame en
financieel beste keuze. Het maakt tevens de realisatie van de door de stad Brugge
voorgestelde revitaliseringsstudie onmogelijk.
Groen Brugge wil dat de voorstellen uit de revitaliseringsstudie voor Zeebrugge
uitgevoerd worden. Hier bij komt er een heus kustpark in het domein Knapen, met
mogelijkheden voor onder meer tuinieren, een kinderboerderij en zwemvijvers.
Daardoor wordt op een actieve manier de sociale verbinding tussen Strandwijk en
Stationswijk versterkt. Een gelijkaardige ingreep rond de Visartsluis moet de
Stationswijk en Zeebrugge-dorp met elkaar verbinden.
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Groen Brugge wil een light-rail laten rijden tussen Knokke en Brugge via de vier
polderdorpen.
Groen Brugge wil de polderdorpen geven waar ze jaren lang recht op hadden.
Respect, participatie en transparantie. Ze worden niet meer vergeten in de
besluitvorming. Dit kan door een raad van het Noorden in te richten, die op hetzelfde
niveau kan werken als de seniorenraad of de jeugdraad.
Groen Brugge wil het station Zeebrugge-stationswijk verleggen naar Zeebrugge
dorp. De meeste mensen die de trein gebruiken komen van het dorp of moeten er
naar toe. Ook de cruises kunnen meegenieten van een dichtere opstap. Het nieuwe
station komt langs de Isabellalaan ter hoogte van de Ploegstraat.
Groen Brugge wil aparte huurreglementen die betaalbaar zijn voor de dorpen. Dit
onder andere voor marktkramers, terrassen, stranduitbating en road trucks.
Groen Brugge wil oud worden en verzorgd worden in je eigen omgeving mogelijk
maken door een eigen RVT in Zeebrugge met een beter en groter dienstencentrum.
Groen Brugge wil een open getij poel aanleggen op het strand waardoor gezinnen
met kinderen opnieuw ons strand kunnen aandoen. Nu is de zee te ver.
Groen Brugge wil (bak-)fietsen verhuren aan het station om strandgerief te
vervoeren naar zee.
Groen Brugge wil, waar nodig, taksen en belastingen tijdelijk verlagen zodat er meer
ademruimte komt voor de kleine handelaar.
Groen Brugge zorgt ervoor dat de zitdagen voor de schepen van Zeebrugge effectief
ook in Zeebrugge zijn.
Groen Brugge wil immobiliënkantoren aansporen om winkelpanden te huren. Jonge
ondernemers aantrekken en nieuwe kandidaten voor handel belonen om te
investeren in het noorden van Brugge.
Groen Brugge wil de armoede en eenzaamheid in het noorden opvangen door vooral
daaro in te zetten op de zorgzame buurten. Buiten het dienstencentrum is er in het
noorden niets van voorzieningen om deze mensen op te vangen en te ondersteunen.
Door de aangroeiende groep senioren is het meer dan noodzakelijk om goed en
goedkoop openbaar vervoer naar de stad te voorzien. Nu is er geen belbus meer en
er is nauwelijks busvervoer. De trein is niet voor iedereen betaalbaar.
Groen Brugge vraagt aan de NMBS om de opstapmogelijkheden in de stations in
Zeebrugge aan te passen. Een rolstoelpatiënt moet vanuit Brugge een taxi nemen
naar Zeebrugge, wanneer hij een treinticket koopt.
Groen Brugge ijvert voor een fietspad van Zeebrugge naar Zwankendamme. Vanuit
het noorden is er nog steeds geen fietsverbinding naar Brugge.
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