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Mercedes

Sint-Andries in beweging
Beste inwoner van Sint-Andries,
Als schepen van ruimtelijke ordening,
stadsvernieuwing, monumentenzorg en
wonen heb ik uiteraard passie voor de
binnenstad als historisch centrum.
Brugge telt bijna 100 000 mensen in
de deelgemeenten en in Sint-Andries
wonen bijna evenveel mensen als in de
binnenstad (20 000). Als schepen van
urbanisatie heb ik er steeds een punt
van gemaakt om tevens een sterk beleid te voeren voor de deelgemeenten.
Er zijn heel wat zaken op til in Sint-Andries. Gaat het stadion weg? Komt er
een nieuw zwembad? Is er ruimte voor
sport? De “platse” krijgt ook vernieuwing. De N31 wordt gefaseerd aangepakt.
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Als schepen voor wonen zet ik in op wonen voor ouderen, maar ook op betaalbaar en kwalitatief wonen voor jonge
gezinnen. Een eigen huis is nog altijd
de beste pensioenpijler.
Uiteraard is kwalitatief wonen ook wonen in een kwalitatieve omgeving: vlot
verkeer, voldoende groen, veilige wegen, verzorgde voetpaden en woonondersteunende functies.
Belangrijk voor Sint-Andries is een
vlotte mobiliteit. Er is nu een evaluatie
aan de gang. Ga zeker eens naar www.
brugge-mobiel.be.
In het Vlaams Parlement volg ik wonen,
energie en ruimtelijke ordening op.
Mercedes Van Volcem

Zeg het voort...
1. De gemiddelde doorlooptijd van een bouwvergunning is 69 dagen. Vroeger was dit gemiddeld zeven maand. En de historische achterstand bouwdossiers is weggewerkt.
3. Sint-Andries en Sint-Michiels heet ‘sector
West’ met een waarnemend diensthoofd. De
adviserende architect behandelt uw dossier.
4. In Sint-Andries komen betaalbare woningen
in de Lange Molenstraat en de laatste fase van
de Hermitage realiseren we in fases.
5. Leegstaande panden krijgen opnieuw adem:
Transport Cools aan de Torhoutsesteenweg
wordt een CO2 neutrale woonwijk, de leegstaande gebouwen van Leekens aan de Smedenpoort worden een kwalitatief woonproject.
6. Het Hallenhuis langs de Torhoutsesteenweg
is gerealiseerd zodat senioren waardig ouder
kunnen worden.
7. Een woonbeleidsplan met 91 actiepunten en
woonbehoefteplan is klaar voor de toekomst.
8. Er is geen nood aan extra woonuitbreidingsgebieden tot 2022 zodat het groen rond de

stad is verzekerd.
9. Er zitten 550 tot 700 betaalbare woningen in
de pipe-line voor jonge gezinnen tegen 2020.
10. Er is een actieplan sociale woningen met
een regionale spreiding en met sociale mix.
11. Het budget om uw woning kwalitatief te
verbeteren werd opgetrokken met 25 % en uitgebreid naar appartementen en studio’s.
12. Het gemiddeld inkomen van de Bruggeling
is tussen 2004 en 2008 in Brugge het sterkst
gestegen van alle centrumsteden.
13. Het gemiddeld inkomen van de Bruggeling
is koploper van de provincie samen met Knokke, De Haan en Koksijde.
14. Er zijn 36 kastelen rond Brugge goed voor
418 hectaren die Brugge voorzien van groen.
15. De stad koopt zelf 26 hectare groen en
open ruimte bij in Sint-Andries ter hoogte van
Doornstraat.
16. De ondertunneling van de N31 kwam in een
stroomversnelling. Vier punten werden aangepakt.
17. De afbakening van het havengebied is een
feit en de Uco site en Philipssite werden regionaal bedrijventerrein.
18. Laat me verder werken...
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Betaalbaar wonen

Lange Molenstraat

4

Er komt een nieuwe verkaveling tussen de
Lange Molenstraat en de Nieuwe Sint-Annadreef. De verkaveling voorziet negentien
kavels, waarvan een kavel bestemd voor
de bouw van negen sociale woningen. “Een
nieuwe stap naar betaalbare woningen in
deelgemeente Sint-Andries.” verduidelijkt
schepen van huisvesting Mercedes Van
Volcem.
De woonuitbreidingsgebieden worden gefaseerd aangesneden. De verkavelingen
zullen circa 25 woningen per hectare tellen. Sociale mix moet in de woonuitbreidingsgebieden worden gerealiseerd.
Veel jonge mensen hebben graag een
grondgebonden woning met tuin. Er is niet
veel ruimte meer in Sint-Andries. Het is
een ideale woongemeente. Door het beperkt aanbod, zal de waarde van uw woning alleen maar stijgen. Het is belangrijk
dat u ook kan winkelen in uw buurt en uw

kinderen vlot naar school kunnen gaan op
veilige fietspaden.
Een voetbalstadion, sportpark Koude Keuken, zwembad, bowling en zoveel meer
zorgen voor ontspanning in Sint-Andries.
Groen is zeer belangrijk in uw omgeving. Beisbroek en Tudor zijn bossen rond
Sint-Andries waar ook de stad veel investeerde. De overheid kocht tussen 2000 en
nu meer dan 300 hectare aan, even groot
als de binnenstad. Brugge telt slechts 50%
bebouwde oppervlakte wat veel minder is
dan andere centrumsteden. 14% van de
bebouwde oppervlakte gaat naar wonen en
13.92% naar groen. Een mooi evenwicht
als je weet dat er ook een haven is met
heel wat infrastuctuur.
Brugge is een groene stad en kan zelfs
evolueren naar een innovatieve energiezuinige stad.
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Een groot gefaseerd plan - Hermitage
Sociaal wonen

Sint-Andries telt weinig sociale woningen.
Er werd een inhaalbeweging gemaakt.
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In een eerste fase realiseerde Vivendo acht
huur en vijftien koopwoningen tegen januari 2009 op de site Hermitage bij de Lange
Molenstraat. In augustus 2009 startte men
met de realisatie van achttien bijkomende
sociale appartementen.
In een tweede fase realiseerde de sociale

huisvestingsmaatschappij 34 huur- en 16
koopappartementen aan de Molenwiekstraat Oost.
In een derde fase is men sedert de zomer
van dit jaar begonnen met de bouw van 46
sociale huurwoningen.
In een laatste fase plant de maatschappij de bouw van 35 sociale koopwoningen
langs de Molenaarstraat.

Kasteelhoevestraat

Smedenpoort

In de Kasteelhoevestraat werden 19 eengezinswoningen gerealiseerd op een vroeger
tuinbouwbedrijf. De site ligt op het binnengebied tussen de spoorweg Brugge-Oostende,
de Hogeweg en de Expresweg.

De voormalige gebouwen van decoratie- en
schilderwinkel Lekens maken plaats gemaakt
voor zestien appartementen en twee winkelruimtes. Daardoor kreeg de drukke invalshoek bij de Smedenpoort een nieuwe look.
Er is voorzien in een kelderverdieping met
vier garages, 28 autostandplaatsen en 38
fietsstalplaatsen. De inrit voor die ondergrondse parking ligt aan de Korte Vesting.
Een kwalitatieve woonproject met mooie
architectuur op wandelafstand van de binnenstad en met zicht op de gerestaureerde
Smedenpoort.

“Verdichting en kwalitatieve woonuitbreiding
is een belangrijke peiler binnen mijn woonbeleid. Betaalbaarheid wordt immers gerealiseerd door het verhogen van het aanbod.Dit
project beoogde een optimale mix door zowel
open, halfopen als gesloten bebouwing aan te
bieden.” aldus Van Volcem

Dit project werd gerealiseerd door Novus Projects
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www.brugge-woonstad.be
<-- klik hier
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RUP Jan Breydellaan

RUP Gistelsesteenweg

BPA Jan Breydellaan wordt herzien omdat
bepalingen verouderd zijn. We willen de
ruimtelijke ordening verbeteren en de voorschriften aanpassen.
De beleving van de vesten is een aandachtspunt alsook de uitbreidingsmogelijkheden
van Villa Maria. De oppervlakte van dit gebied is circa 33 ha.
Woont u daar en heeft u een concreet probleem, laat het dan weten zodat we eventueel een oplossing kunnen bieden. Ruimtelijke ordening is er voor de mensen!

Bij de opmaak van het RUP Gistelse Steenweg Noord (<BPA 82 Noord-Oost I) wordt
rekening gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal ambachtelijke zones waar na stopzetting van de huidige activiteit geen dergelijke activiteit meer
wenselijk is.
Er is voorzien in mogelijkheden voor het sociaal woonproject Van Leeg tot Zand. En er is
een beperkte uitbreiding van de bouwmogelijkheden voor het kasteel Les Acacias .
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Wonen voor ouderen
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Het Hallenhuis

Regina Coelie

In september werd het woon- en zorgcentrum Hallenhuis geopend. Het is gebouwd
op de plek waar vroeger het zorgcentrum
Fabiola stond. In het OCMW-rusthuis kunnen 113 bewoners terecht. We zorgen dus
ook dat er ruimte is om te wonen voor ouderen. Brugge telt heel wat 65 plussers.
Tegen 2030 wellicht 28% van onze bevolking. In Brugge zitten we goed op planning
maar het is een permanente opdracht.

Het woonzorgcentrum ‘Regina Coeli’ in de
Koning Leopold III-laan telt op vandaag 82
plaatsen; serviceflats (residentie Betferkerke) en éénpersoonskamers samen. Er is
een uitbreiding gepland voor 40 bijkomende
plaatsen.

WZC het Hallenhuis

Meulewech
Het OCMW verhuurt ook 36 serviceflats in
residentie ‘Meulewech’ in de Kosterijstraat
40 te Sint-Andries.

i Merovingische woning in de tuin van het Hallenhuis

Kwalitatief wonen

Verbeteringspremie

Ouderen

Met de functionele verbeteringspremies wil
de stad de eigenaars-bewoners van huizen
van een zekere ouderdom (40 jaar) financieel bijstaan opdat ze terug van hedendaags
wooncomfort kunnen genieten. Het budget
werd anno 2011 verruimd van 1 miljoen euro
naar 1.25 miljoen euro.

De stedelijke verbeteringspremie geldt ook
voor mensen die hun woning willen aanpassen omdat ze ouder worden. Het moet gaan
om specifieke en noodzakelijke werken voor
een inwonende persoon met een handicap of
een senior. Het maximum van de premie is
hoger: 5.750 €. Opnieuw wordt 40% van de
kostprijs van de werken terugbetaald.

Heel wat werken worden in rekening genomen: sanitair en rioleringswerken, elektriciteitswerken, isolatie -en dakwerken, enz.

Brugge heeft ook 470 woningen die het
OCMW verhuurt.

De premie bedraagt 40% van de kostprijs
van de uitgevoerde werken en/of gebruikte
materialen, BTW inclusief. De premie kan
maximum 4.500€ bedragen voor een periode van 10 jaar. Voor jonge gezinnen in de
binnenstad (onder 35 jaar) wordt het maximumbedrag van deze premie verdubbeld.
Meer informatie: www.brugge-woonstad.be
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Mobiliteit - N31
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De N31 wordt gefaseerd aangepakt. Tien
ingrepen zijn noodzakelijk. Vijf kruispunten
werden al vernieuwd. Met twee kruispunten
is men bezig ter hoogte van de Koning Albert
I-laan en de Legeweg. Nog drie punten staan
in de planning, namelijk de Bevrijdingslaan
en Chartreuse. Een studie voor de aanpak
Lissewege is lopende.
De N31, de zogenaamde ‘Expressweg’, werd in
het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen
geselecteerd als primaire weg type 1. Het is
de drukste gewestweg van Vlaanderen.
De expressweg snijdt twee deelgemeenten
Sint-Andries en Sint-Michiels in twee.
“Met de ingrepen willen we de verkeersveiligheid verbeteren, een vlotte doorstroming
mogelijk maken en de leefbaarheid verbeteren langs de N31.” verduidelijkt Mercedes
Van Volcem.

Koningin Astridlaan

Wittemolenstraat

Tillegemstraat

Interactief
Bezoek Vlaams Parlement
Wilt u het Vlaams Parlement en diens werking van dichtbij beleven? Zorg dat je met
een groep van 10 mensen bent en geef een
seintje. Mercedes voorziet een boeiende
rondleiding en onvergetelijke momenten...
Spreekavond
Ruimtelijke ordening, woonbeleid of stadsontwikkeling? Nodig Mercedes uit om te
spreken over deze thema’s. Een aangename, leerrijke avond verzekerd.
Jubileum of opening van uw handelszaak?
Ga je je jubileum vieren? Mercedes verzorgt
met heel veel plezier de plechtigheid of wil
bij de opening van uw zaak uw initiatief aanmoedigen.
Contacteer Mercedes
www.blogmercedesvanvolcem.be
mercedes.vanvolcem@vlaamsparlement.be
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Ruimte voor sport

Kunstgras hockey

14

Sint-Andries krijgt een extra
kunstgrasveld voor de Koninklijke Hockeyclub Brugge.
De hockeyclub is aan een enorme opmars bezig. Momenteel heeft men de
maximumcapaciteit bereikt voor wat betreft
het aantal spelers. Het nieuwe veld is gelegen tussen de Doornstraat, Koning Leopold
III-laan en Kloosterveld en maakt deel uit
van het domein De Watertoren te Sint-Andries.

Jan Breydelsite
“Cercle wil er blijven en Club wil er weg.”
Cercle wil het stadion verkleinen maar voor
de plannen hebben ze middelen te kort (tien
miljoen euro). Club wil een stadion van
40.000 toeschouwers. Waar moet dit komen
en wie zal het betalen?
Jan Breydel kan ook evolueren naar een een
echt ‘leisure’-park als woonondersteunende functie: voetbal, zwemmen, jeugdcentrum,... Een sportpark voor de inwoners van
Sint-Andries en Sint-Michiels.

Op het domein zijn momenteel naast het
bestaande hockeyveld, drie natuurgrasvelden waarvan twee terreinen permanent
door de voetbalvereniging Eendracht Brugge in gebruik zijn. Met enige verschuiving
van voetbalveld en fiets- en wandelpad is
de aanleg van een extra veld voor de hockeyclub mogelijk.
Situering nieuw Olympiabad

Nieuwe stadion

Infoavond Sint-Andries

De plannen voor een voetbalstadion in Chartreuse werden geschorst. Komt er op die locatie ooit nog een stadion?
“Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening
Philippe Muyters (N-VA) moet zijn huiswerk
opnieuw doen”, reageeert Van Volcem. “Omdat de plannen te gebrekkig gemotiveerd
waren, is het deelgebied Chartreuse geschorst. Een nieuwe beslissing moet volgen.
Mercedes heeft alvast een plan in haar gedachten. Kom je luisteren op 19 december?

Op maandag 19 december zal Mercedes Van Volcem een uiteenzetting geven
over Brugge, inzonderheid Sint-Andries. U
bent welkom vanaf 20u in kasteel Tudor te
Sint-Andries. Kom eens luisteren.
De gespreksavond zal een beeld geven over
de toekomstige ontwikkeling van Sint-Andries met focus op wonen, ruimtelijke ordening, groen, open ruimte en mobiliteit.
Wie? Voor alle mensen van Brugge
Wat? Uiteenzetting over Sint-Andries
Waar? Kasteel Tudor, Zeeweg 147
Wanneer? Maandag 19 december 2011, 20u

15

16

Open ruimte & groen

Erfgoed

Brugge kocht dit jaar 12 hectare bos rond
het kasteel Foreest. Er komt een fietspad
richting Gistelse Steenweg, dat deel gaat
uitmaken van een ‘groene fietsgordel’ rond
Brugge die in totaal maar liefst 40 kilometer
lang wordt. Met de aankoop van het bosgebied staat de teller aan groene openbare
ruimte in Brugge op meer dan 800 hectare.
In 2012 zal nog 14,5 ha extra worden
aangekocht tussen de Doornstraat en de
Sint-Annadreef.

In Sint-Andries zijn heel wat monumenten,
kastelen en onroerend erfgoed aanwezig.

Domein Foreest

Het gaat bijvoorbeeld om Tillegemkasteel,
de omgeving van Bloemendale en Kasteel
Koude Keuken.
De premie kunstige herstelling van 18 750
euro werd uitgebreid naar de deelgemeenten.
Een overzicht vindt u op www.vioe.be

Kasteel Koude Keuken

Bib breidt uit

‘Platse’ Sint-Andries

Het stadsbestuur besliste om het bibliotheekfiliaal in Sint-Andries uit te breiden.
De bibliotheek, gelegen in het voormalige
gemeentehuis van Sint-Andries, is een belangrijke bibliotheek in de rand maar kampt
dankzij de 4.000 gebruikers met ernstig
plaatsgebrek. Om de toegankelijkheid te
verbeteren wordt de ruimte uitgebreid en
heringericht.

In het centrum van Sint-Andries wordt een
een pand gesloopt. Een nieuwbouwproject
met kantoren en bovenliggende woongelegenheden komt in de plaats. “Een leegstand pand die adem krijgt. Sint-Andries zal
mooier worden.” verduidelijkt Van Volcem.
“Leegstand is een sluipende sloper. Dit is
positieve stadsvernieuwing.” De buurt krijgt
een nieuwe look. Het vroegere café Les
Amigos wordt weldra ook vervangen door
nieuwbouw. Ook de hoek met de Pastoriestraat is voorwerp van een aanvraag.

De nieuwe bib zal nu een totale oppervlakte
hebben van 450 vierkante meter met meer
circulatie- en zitruimte. Ook biedt de herinrichting een betere opstelling van de collecties, een leeszaal met digitale werkplekken
en een ruimte voor activiteiten met klassen.
Café Los Amigos en het gebouw ernaast
verdwijnen. Dit project is een stukje stadsvernieuwing in uw deelgemeente.

Een nieuwbouwproject van Buro II komt in de plaats
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Wie is Mercedes Van Volcem?
* Geboren op 29 december 1971 (jaja bijna 40...)
* Gehuwd met Francis Missault
* Mama van zoon Elliott en dochter Maxime
* Advocaat
* Schepen van ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing,
monumentenzorg en wonen van de stad Brugge
* Vlaams parlementslid
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Passie voor Brugge

Mercedes houdt van...

Mercedes haar favoriete plekken liggen vooral in Sint-Andries: het Tillegembos, Tudor, Beisbroek, Jan
Breydelstadion en restaurant Hertog
Jan maar ook de Quick ...
Brugge is een unieke stad. Rijk en
mooi. We mogen niet op ons lauweren rusten, want het worden moeilijke tijden. We hebben nood aan visie
en kwaliteit en aan ruimte voor werk
en een mobiliteitsbeleid per deelgemeente.

... Brugge en de Bruggeling natuurlijk,
maar ook van architectuur, boekenwinkels, mode en interieur.
Ze bezoekt graag Londen, Parijs, Rome
en Amsterdam.
Ze eet graag spaghetti alla vongole.
Ze luistert graag naar muziek en zingt
mee in de auto.
Ze is steenbok, viert haar 40ste verjaardag in Rome met vriendinnen en
wil een wens doen voor haar stad aan
de Trevi fontein.

Jean-Marie De Plancke
Jean-Marie De Plancke, gemeenteraardslid te Brugge,
zet zich al meer dan 30 jaar
in voor z’n Brugse medemens.
Heb je een concreet probleem of vraag voor jouw
buurt
contacteer
hem.
Als gemeenteraadslid staat Jean-Marie altijd op de eerste rij om problemen van de mensen aan te kaarten.
Beroepshalve is Jean-Marie ‘Branch office
manager’ voor Van Hulle Shipsupplies in
de haven van Zeebrugge.
Contact
Jean-Marie De Plancke
Doornstraat 176
8200 Sint-Andries
jeanmarie.deplancke@telenet.be
+32 495 38 72 26
Voorzitter en fractieleider Open VLD

De grote Brugse

M

-enquête
obiliteits

www.brugge-mobiel.be

LIBERALE STAD
GELUKKIGE STAD

www.blogmercedesvanvolcem.be
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Bob
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Mercedes

Eindejaarsreceptie

Vrijdag 16 december vanaf 19u30
Fort Van Beieren te Koolkerke

De voorzitter, trainer en kapitein, het middenveld, verdedigers en aanvallers staan klaar om te scoren voor Brugge...
Bent u in 2012 mijn twaalfde man ? Jouw aanwezigheid is
voor de ploeg en mij een opsteker. Ik reken op je. Mercedes

Patriek

Jasper

Pierre

Benedict

Bob

V.U. Mercedes Van Volcem, Baron Ruzettelaan 457, 8310 Assebroek

De burgemeester en schepenen van 2012 nodigen u uit...

