
 
 
Beste, 
 
ACW Brugge heeft, in samenwerking met haar leden, de deelorganisatie en een redactieploeg de 
prioriteiten opgesteld om het nieuwe bestuur te inspireren voor de nieuwe beleidsperiode. 
De bekommernissen werden nauwkeurig bekeken in diverse werkgroepen en van daaruit werd een 
aanzet gegeven met prioriteiten voor het toekomstig beleid. 
 
Het nieuwe bestuur (stad en OCMW) moet vooral aanmoedigen, sturen, steunen en corrigeren waar 
nodig. Dat is niet nieuw, want ook onder de leiding van Burgemeester Patrick Moenaert gebeurde dit 
in de voorbije jaren. Ook de ACW mandatarissen leverden hiertoe samen een belangrijke bijdrage, 
zeker op het brede sociaal maatschappelijk vlak.  
Brugge is op vandaag een stad om van te houden, een levendige stad. Brugge wil vooral de ideale 
omgeving zijn waar het aangenaam is om te wonen, te werken, te vertoeven. Brugge wil een stad zijn 
waar iedereen mee telt: jong, oud, kind of volwassene, man of vrouw, autochtoon of allochtoon, arm 
of rijk. Voor iedereen wil Brugge een troef zijn.  
Brugge heeft veel in zich: een uniek en indrukwekkend kunsthistorisch en cultureel patrimonium, een 
grote bedrijvigheid, veel kwalitatieve zorginstellingen, een goed georganiseerde dienstverlening, een 
goed uitgebouwd scholennet en kinderopvang, een goed doordacht mobiliteitsplan, veel 
vrijetijdsinitiatieven zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen. 
In Brugge zijn een pak vrijwilligers aan het werk die het sociaal weefsel versterken en vooral een 
onmisbaar kapitaal zijn voor een stad. Vrijwilligers verdienen verder gewaardeerd en ondersteund te 
worden. 
De nieuwe vrijwilligerscentrale is in die zin een schot in de roos om drempels om vrijwilligerswerk te 
doen, weg te nemen.  
Het opstellen  ACW prioriteiten is bedoeld om deze effectief ook uit te voeren of verder te zetten. 
Het zijn meer dan beloftes die goed klinken. Ze moeten opgenomen worden in een ambitieuze 
beleidsnota van stad en OCMW en moeten worden gerealiseerd. 
Brugge werd  goed bestuurd. We moeten voortdoen, verbeteren en waar nodig nieuwe initiatieven 
nemen. 
 
“Sterke besturen zijn de enige juiste weg om het vertrouwen van de burger in het 
overheidsfunctioneren te behouden en te versterken”, aldus Mark Suykens. 
Brugge wil een sterk bestuur zijn, dat luistert naar zijn burgers. 
Hier volgen nu onze prioriteiten om van Brugge een “warme” stad te maken, die streeft naar een 
samenleving die kan versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien.  
Brugge moet dit doen samen met participatie van de Bruggelingen. 
Wanneer we spreken over stad Brugge, dan bedoelen wij zowel het stadsbestuur als het OCMW-
bestuur (zonder telkens te specificeren). 
 
Volgende thema’s komen aan bod: 

 Welzijn,armoede en zorg 

 Werk en economie 

 Jeugd,onderwijs en lerende samenleving 

 Wonen en ruimtelijke ordening 

 Cultuur,diversiteit en internationale solidariteit 

 Mobiliteit 

 Duurzaam en groen 

 



 
 
 
We gaan nu wat dieper in op de thema’s. 

 
 

WELZIJN, ARMOEDE EN ZORG 

 
1. Een laagdrempelig Sociaal Huis 

Concreet: burgers vinden in het Sociaal Huis toegankelijke informatie, goed opgeleid 
personeel (en vrijwilligers) en er is ruimte voor groei. Er is een ervaringdeskundige in de 
armoede en sociale uitsluiting, die bij beleidsbeslissingen zorgt voor een armoedetoets. 
Vanuit dit sociaal huis worden vrijwilligersorganisaties op het vlak van armoede ondersteund. 

 
2. Toegankelijke informatie 

De stad moet inzetten op toegankelijke informatie, zowel in geschreven als in gesproken 
communicatie. 
Concreet: de boodschap moet gemakkelijk te begrijpen zijn, duidelijk, goed leesbaar (goeie 

kleurkeuze, geen schaduwen …) en moet vooral ook bereikbaar zijn. 

3. Aandacht voor nieuwe noden van mensen via vernieuwende projecten 
De stad moet inzetten op bestrijden van vereenzaming van mensen (vooral ouderen). 
Concreet: aandacht voor ouderen met een lager zorgprofiel, woonzorgcentra als open 

buurtgerichte centra voor ouderen…zijn een belangrijke troef. 

4. Inzetten op maximaliseren van rechten 
We vertrekken vanuit het principe: waar men recht op heeft, moet men automatisch krijgen. 
Concreet: rechten worden waar mogelijk automatisch toegekend of met zo weinig mogelijk 

administratieve rompslomp. 

5. Schuldpreventie 
De problemen van mensen met schulden worden groter en diverser. Daarom is een goede 
preventie is nodig. 
Concreet: doelgerichte infocampagnes naar brede groepen: scholen, verenigingen, 

jeugdbewegingen, werkvloer. 

6. Een overlegforum thuiszorg voor psychisch kwetsbare mensen 
Door de afbouw van bedden in de psychiatrie door het idee van de vermaatschappelijking 
van de zorg, is een betere omkadering in de thuissituatie nodig. Hiervoor zijn middelen en 
intense samenwerking essentieel. 
Concreet: in het overlegforum thuiszorg voor psychiatrisch kwetsbare mensen vinden alle 

betrokken diensten elkaar: huisvesting, dagbesteding, zorg, arbeid(szorg)… 

7. Meer volkstuintjes en goeie begeleiding waar nodig 
Concreet: de Stad maakt meer volkstuintjes mogelijk en biedt hierbij brede begeleiding aan 
voor kwetsbare groepen: niet alleen vorming in tuinieren maar ook bvb. lekker, gezond en 
goedkoop koken. Dit past in het idee ‘duurzame stad’. Voeding wordt breed bekeken: als 
sociaal gegeven, als basis voor gezondheid, als ecologisch gegeven.  
Concreet: kookcursussen voor diverse doelgroepen bijvoorbeeld met onderwijscheques en 
via sociaal restaurant. 



 

 

 
 

WERK EN ECONOMIE 

1. Een tewerkstellingsambtenaar 
Concreet: de tewerkstellingsambtenaar, die voldoende voeling heeft met het bedrijfsleven, is 

aanspreekpunt voor alles wat met werk te maken heeft: bedrijventerreinen, woon-werk 

verkeer, aantrekken van bedrijven, sociale tewerkstelling, het aanbod van kinderopvang… 

Deze ambtenaar met voeling voor de materie, speelt op al deze vlakken ook een 

coördinerende en stimulerende rol voor de verschillende actoren.  

2. Stad als werkgever in sociale economie 
De stad moet meer inzetten op mensen die in gewoon circuit niet aan bod komen: laagste 
categorieën niet afstoten maar blijven inzetten op jobs voor laaggeschoolden. 
Concreet: er liggen nog heel wat mogelijkheden open in diensten zoals vb. zwerfvuil 

opruimen… 

3. Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
De stad moet bedrijven/scholen stimuleren en ondersteunen om tot bedrijfsvervoersplannen 
/ schoolvervoersplannen te komen. Er moet meer aandacht zijn voor het woon-werkverkeer 
bij het uitbouwen en hertekenen van het openbaar vervoer. 
Concreet: ook openbaar vervoer naar industrieterreinen enz. 
 

4. Inzetten op laaggeletterdheid 
Concreet: opleidingsprojecten voor laaggeschoolde leerplichtige jongeren, brugprojecten, 

samenwerking met beroepsscholen (vb. voor restauratie van oude gebouwen…) moeten 

kunnen rekenen op ondersteuning van het lokaal bestuur. 

5. Kinderopvang (0 – 12 jaar) op goed gekozen locaties zoals in het nieuw administratief 
centrum voor stadspersoneel en/of in de omgeving van industrieparken.  
Er is nood aan betaalbare en flexibele kinderopvang met bijzondere aandacht voor 
kwetsbare groepen.  
 

6. Activeren van kwetsbare mensen 
Concreet: activeren moet op meerdere vlakken, zowel economisch als sociaal, op maat van 

mensen, met goede opvolging en begeleiding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGD, ONDERWIJS EN LERENDE SAMENLEVING 

1. Aandacht voor de groep 12 tot 18-jarigen.  
Concreet: Er is nood aan ontmoetingsruimtes buiten school. Deze groep is de ‘kinderopvang’ 

ontgroeid, maar wil ontmoetingsmogelijkheden in een informele sfeer en in de stad. 

Voorbeeld: een plek waar ze hun lunchpakket kunnen eten, samen met vrienden praten… De 

Stad organiseert niet, maar maakt mogelijk. 

2. Laagdrempelige accommodatie voor jongeren in het algemeen en specifiek ook ruimte 
voor hogeschoolstudenten (18+) 
Stadsaccommodatie moet optimaal gebruikt kunnen worden door jongeren.  

Concreet: ook mogelijkheid voorzien dat de organisator (vb. jeugdwerk) zelf een bar mag 

organiseren…  

Daarnaast wordt Brugge meer en meer een studentenstad en moet zich als een kleinschalige 

maar vooral aantrekkelijke studentenstad profileren, waar studenten zich echt ‘thuis’ voelen. 

Concreet: Brugge heeft nood aan een centrale plaats waar studenten elkaar kunnen 

ontmoeten, iets eten, internetten, studeren, zich ontspannen, participeren… Wat extra 

studeerruimte betreft in de blokperiodes, moet stad dit bekijken in overleg met de scholen.  

3. Voldoende en aangepaste speelplekken in elke deelgemeente gebaseerd op het 
geactualiseerd speel-ruimteplan.  
Concreet: ‘speelplekken’ als ontmoetingsplek voor verschillende leeftijdsgroepen, vb. 

speelpleintjes waar ook oma en opa terechtkunnen om te fitnessen zijn heel belangrijk voor 

de intergenerationele solidariteit.  

4. Levenslang leren 
Er is nood aan een betaalbaar en divers onderwijsaanbod voor volwassenen, senioren. 
Concreet: de digitale kloof moet gedicht worden. DigiSenior is een schitterend project maar 
er is nood aan een betaalbaar, laagdrempelig opvolgingsaanbod. 
 

5. Ondersteunen van scholen in overleg met het Lokaal Overlegplatform Gelijke 
onderwijskansen (LOP).  
Daarnaast moet stad ook initiatieven en organisaties die individuele onderwijsnoden bij 
kinderen, jongeren en volwassenen aanpakken ondersteunen (voorbeeld 
huiswerkbegeleiding). 
Stad en onderwijsvoorzieningen werken samen sensibiliserende acties uit. 
 
 
 
 
 



6. Stimuleren van het concept ‘brede school’ 
De school als middelpunt van een breed netwerk waarbij wordt ingespeeld op lokale noden 
en kansen. 
Concreet: de school stelt zijn speelruimte en infrastructuur open voor initiatieven buiten de 

schooluren in overleg en in samenspraak met de buurt. De stad ondersteunt en stimuleert 

deze initiatieven. 

 

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING 

1. Woonvisie 

De gemeente ontwikkelt een woonvisie met aandacht voor verschillende types 

huishoudens, verschillende woonwensen en woonnoden. In de woonwinkel in het Sociaal 

Huis vindt men alle informatie en dienstverlening rond wonen.  

De woonraad wordt erkend als formele adviesraad. 

2. Een sociaal energiebeleid en premiebeleid 

Stad Brugge zet in op een gericht premiebeleid naar groepen en doelstellingen. Oa. een 

traject van voorfinanciering voor kwetsbare groepen. Campagnes rond energiebesparing 

moeten ook gericht zijn op mensen in armoede, gratis energiescans voor mensen met een 

beperkt inkomen, toegankelijke informatie (bereikbaar, begrijpbaar).  

 

3. Verantwoord wonen in de onmiddellijke omgeving 

Levenslange huisvesting vertrekt vanuit het principe ‘verantwoord en duurzaam wonen’: de 

woning moet aangepast zijn aan zijn/haar bewoners (fysiek, leeftijd, aantal…); Levenslang 

wonen in de onmiddellijke omgeving moet een doelstelling zijn. Een gezonde sociale mix 

wordt nagestreefd. 

4. Leegstaand kerkelijk patrimonium zoals pastorieën wordt ingezet voor betaalbaar wonen of 

minstens voor sociale doelstellingen (voorbeeld zingevingruimtes). 

5. Stad Brugge voert een vergunningsbeleid waarbij de verantwoordelijke dienst mee naar 

oplossingen voor problemen zoekt. 

6. Stad Brugge voert een gezond grond- en pandenbeleid. Dit betekent het verkeerd gebruik 

van ruimte ontmoedigen (verkrotting, leegstand… ). De stad moet keuzes maken en de  

ruimte efficiënt en effectief gebruiken door het maken van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

en stedenbouwkundige reglementen. Stad Brugge maakt werk van een activeringheffing en 

leegstandstaks. 

7. Stad Brugge ontwikkelt 1 centraal aanspreekpunt voor alles wat de haven van Zeebrugge 

aangaat. Zowel bedrijven als bewoners moeten hier terechtkunnen. Stad Brugge heeft 

blijvend aandacht voor de woonkwaliteit en de leefbaarheid voor de bewoners!  

 

 

 

 



8. Maatregelen rond wonen, meer ondersteuning voor kwetsbare mensen. 
De stad moet bijzondere aandacht hebben voor de ondersteuning van het wonen van de 

kwetsbare mens. 

Concreet: het project ‘bemoeizorg’ (een actie uit het stedenbeleidsplan) moet uitgebreid 

worden om meer uithuiszettingen te vermijden. 

 

CULTUUR, DIVERSITEIT EN INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 

1. De Brugse Cultuurcentra moeten in hun programma een zeer divers aanbod voorzien, 
gericht op alle leeftijden. Zeker moet toegankelijkere cultuur zijn plaats krijgen in Brugge, 
want dit kan een belangrijke smaakmaker zijn. Ook het tijdstip van voorstellingen kan de 
toegankelijkheid bevorderen. Programmatie, prijs, locatie kunnen drempels zijn. 
Concreet: een namiddagvoorstelling voor senioren ook in het concertgebouw.  
“Podium voor passie” is een goed voorbeeld voor toegankelijke programmatie. 

 
2. Participatie bevorderen 

Concreet: cultuur- en vrijetijdsparticipatie moet bevorderd worden, bijvoorbeeld via 

goedkope of gratis tickets. Dit mag echter niet stigmatiserend zijn. Hulpverleners kennen het 

aanbod en wijzen de weg. Stad Brugge zet in op een beter bekendmaking van 

vakantiemogelijkheden voor doelgroepen. Laagdrempelige initiatieven rond cultuur en 

recreatie worden uitgebreid door samenwerken met scholen, buurten en verenigingen… 

Cultuur in de buurt is zeker een meerwaarde. 

 

3. Ondersteuning vrijwilligers 
Stad Brugge zet verder in op een degelijk ondersteuningsbeleid voor vrijwilligersinitiatieven 
in de meest diverse vormen in de brede samenleving (welzijn, cultuur, diversiteit…). De 
projectsubsidies voor verschillende doelgroepen alsook Noord-Zuid projecten moeten 
mogelijk zijn via een eenvoudig traject.  

 
4. Stad Brugge maakt werk van een degelijk integratiebeleid. Een integratiedienst en een 

integratieambtenaar verzekeren een humane en vlotte dienstverlening. Stad Brugge 
bestrijdt vooroordelen tegenover nieuwkomers en allochtonen (‘nieuwe Vlamingen’) o.a. via 
het ondersteunen van acties, aangepaste communicatie… en de aandacht voor de 
internationale dag tegen discriminatie.  

 
5. Stad Brugge  en OCMW voeren een degelijk intern diversiteitbeleid gebaseerd op een 

concreet diversiteitplan (voor eigen personeel). Extern blijft de samenwerking met het 
meldpunt voor discriminatie belangrijk in functie van sensibilisatie. 

 
6. Stad Brugge maakt initiatieven rond Noord-Zuid beter bekend in samenwerking met de 

Noord-Zuiddienst en de Noord-Zuidraad. Feest in ’t Park is een belangrijk moment om te 
informeren en te sensibiliseren en moet verder ondersteund worden. Voor het Noord-Zuid 
beleid tekent Brugge een groeipad uit naar 5 euro per Bruggeling.     

 
7. Stad Brugge voert een actief Fair Trade- en Schone Klerenbeleid en moedigt initiatief van 

derden (scholen en verenigingen) aan. 
 

 



 
 
 

 
 

MOBILITEIT 

 
1. Stappen en trappen 

Bij elke (her)aanleg van nieuwe wegen onderschrijft Stad Brugge het STOP-principe (eerst 
aandacht voor stappen, daarna trappen en pas daarna openbaar vervoer en privé-vervoer) in 
de mobiliteitsvisie. Hierbij is er naast aandacht voor de infrastructuur, ook aandacht voor de 
sensibilisering van burgers! 
 

2. Een mobiliteitsplan voor elke deelgemeente, geïntegreerd in het globaal Brugs 
mobiliteitsplan is nodig.  

 
3. Stad Brugge zet nog meer in op inspraak rond mobiliteit: de mobiliteitsraad is een 

stuurgroep voor het ruime mobiliteitsplan. De stedelijke werkgroep verkeer wordt 
geactiveerd en behandelt lokale problemen. 

 
4. Hertekening openbaar vervoer 

Stad Brugge pakt de problemen rond overaanbod van bussen in de binnenstad aan en kijkt 
daarbij niet alleen naar de frequentie, maar ook naar de reistijd en impact op het milieu. Bij 
een hertekening van het openbaar vervoer wordt dit gerealiseerd in samenwerking met 
andere partners in mobiliteit (vb. taxi’s, Minder Mobielen Centrale…). We vragen ook 
expliciet aandacht voor de integrale toegankelijkheid! 

 
5. Stad Brugge pakt de onverantwoorde situatie van gemengd woon- en havenverkeer in 

Zeebrugge en Zwankendamme aan.  
 
6. Stad Brugge zorgt voor beter onderhoud van wandel- en fietsroutenetwerken met meer 

laadpunten voor elektrische fietsen op fietsroutenetwerken. Daarnaast realiseert stad 
Brugge bijkomende fietsstallingen, op goed doordachte locaties op heel het grondgebied. 

 
7. Mensen die zich onzeker voelen in het verkeer, gaan zich isoleren. We vragen aandacht en 

oplossingen voor deze vorm van ‘verkeersarmoede’ met inzet van buren, vrijwilligers, 
verenigingen…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

DUURZAAM EN GROEN 

 
1. Stad Brugge en het OCMW geven het goede voorbeeld door verregaande maatregelen te 

nemen om energie te besparen in eigen gebouwen en verhuurde gebouwen. 
 
2. Stad Brugge ondersteunt verenigingen die meehelpen aan promotie van hergebruik van 

hemelwater, voorkomen van afval… 
 
3. Stad Brugge mikt op scholen om het voorkomen van afval te promoten en zwerfvuil te 

vermijden. Via Bruggespraak worden ook alle bewoners gesensibiliseerd. 
 

4. Stad Brugge maakt werk van het publiek toegankelijk maken van (private) groene zones. 
 

5. Stad Brugge heeft dringend nood aan de realisatie van een bijkomende camping. Ook de 
nood aan picknickmogelijkheden voor groepen moet dringend bekeken en aangepakt 
worden.  
Stad Brugge heeft aandacht voor de vraag van de jeugdraad om barbecueplaatsen te 
voorzien.  

 
6. Stad Brugge ondersteunt bosplantacties door verenigingen. 
 
7. Het natuur- en bosbeleid richt zich op recreatie, ook in kwetsbare gebieden (vb. enkel met 

geleide wandelingen).  
 

8. Stad Brugge maakt werk van een inventarisatie van het bomenbestand, met als doel te 
komen tot een correct beheer van de stadsbomen (oa. snoeibeleid, ophalingen…) en overlast 
te vermijden. Op boomrijke plaatsen voorziet men voldoende bladkorven. 

 
 


