
Toekomstakkoord	  voor	  Brugge	  
	  

	  

	  

Sp.a	  en	  CD&V	  stellen	  vast	  dat	  hun	  verkiezingsprogramma's	  elkaar	  niet	  tegenspreken,	  eerder	  

elkaar	  aanvullen.	  Beide	  partijen	  streven	  de	  uitvoering	  van	  de	  twee	  programma's	  na.	  

	  

Naar	  Brugs	  gebruik	  zal	  de	  beleidsnota	  tijdens	  de	  eerste	  maanden	  van	  de	  legislatuur	  uitgewerkt	  

worden	  in	  samenspraak	  met	  de	  administratie	  die	  zelf	  een	  memorandum	  voor	  de	  nieuwe	  

legislatuur	  heeft	  opgesteld.	  

	  

Deze	  overeenkomst	  is	  opgesteld	  door	  de	  leden	  van	  het	  toekomstig	  college	  van	  Burgemeester	  en	  

schepenen,	  hierna	  het	  Brugs	  bestuur	  genoemd.	  

	  

In	  dit	  toekomstakkoord	  wordt	  de	  grote	  krachtlijnen	  van	  het	  nieuw	  beleid	  uitgetekend.	  Het	  is	  

niet	  de	  inventaris	  van	  alle	  acties,	  het	  is	  wel	  het	  politiek	  kader	  voor	  het	  komend	  beleid.	  

	  

Gedetailleerde	  overeenkomsten	  getuigen	  soms	  van	  weinig	  vertrouwen.	  De	  Brugse	  sp.a	  en	  cd&v	  

willen	  vertrekken	  vanuit	  wederzijds	  vertrouwen.	  	  

	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  dus	  klaar	  zijn	  om	  samen	  in	  te	  spelen	  op	  de	  kansen	  en	  mogelijkheden	  die	  

soms	  niet	  in	  detail	  te	  voorspellen	  zijn.	  Vandaar	  dat	  er	  eerst	  nadruk	  wordt	  gelegd	  op	  het	  vormen	  

van	  een	  hechte	  groep	  (	  A)	  daarna	  volgt	  een	  deel	  omtrent	  de	  inhoudelijke	  krachtlijnen	  (B),	  

vervolgens	  de	  nieuwe	  structuren	  (	  C)	  	  en	  tenslotte	  een	  oproep	  tot	  concrete	  participatie	  van	  alle	  

Bruggelingen	  (D).	  

	  

	  

	  
A.	  	  Samenwerken	  aan	  de	  toekomst.	  
	  

Alle	  problemen	  of	  opportuniteiten	  kunnen	  vooraf	  niet	  zomaar	  worden	  voorzien.	  Wat	  wel	  

duidelijk	  kan	  worden	  afgesproken	  is	  het	  optreden	  als	  één	  hechte	  beleidsploeg.	  	  



De	  partijprogramma's	  en	  het	  verleden	  van	  samenwerking	  sterken	  beide	  partijen	  in	  de	  

overtuiging	  dat	  dit	  moet	  lukken.	  

	  

Ten	  opzichte	  van	  gekende	  politieke	  thema's	  wordt	  een	  eenduidige	  houding	  aangenomen:	  	  

	  

Voetbalstadion:	  	  

Het	  Brugs	  bestuur	  staat	  open	  voor	  het	  initiatief	  van	  Club	  Brugge	  maar	  wil	  ook	  dat	  Cercle	  Brugge	  

over	  het	  gebruik	  van	  een	  stadion	  kan	  beschikken.	  Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  een	  gelijke	  behandeling	  

van	  beide	  voetbalverenigingen	  in	  goede	  verstandhouding	  met	  beide	  besturen.	  

	  

Schipdonkkanaal:	  

Het	  Brugs	  bestuur	  ziet	  uit	  	  naar	  de	  beslissing	  van	  de	  Vlaamse	  regering,	  hoe	  dan	  ook	  wordt	  in	  

ieder	  geval	  werk	  gemaakt	  van	  het	  oplossen	  van	  de	  zogenaamde	  bruggenmiserie,	  met	  name	  de	  

aanpak	  van	  Dampoortsluis,	  de	  Steenbrugge	  brug	  en	  de	  aanpassing	  van	  regels	  inzake	  doorvaart.	  

Dit	  alles	  in	  samenspraak	  met	  de	  Vlaamse	  regering.	  Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  wil	  ook	  de	  

mogelijkheden	  van	  een	  beter	  gebruik	  van	  de	  Vaardijkstraat	  bestuderen	  en	  bespreken	  met	  de	  

Vlaamse	  overheid	  met	  bijzondere	  aandacht	  voor	  het	  fietsverkeer.	  

	  

Toyo	  Ito	  paviljoen:	  

Zoals	  het	  er	  nu	  bij	  ligt	  kan	  het	  	  niet.	  De	  waterplas	  moet	  verwijderd	  worden	  in	  belang	  van	  

veiligheid	  en	  gezondheid.	  	  Het	  bestuur	  wil	  een	  akkoord	  met	  de	  bevoegde	  minister	  om	  het	  

paviljoen	  waardig	  te	  verplaatsen.	  

	  

Beurshall:	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  absoluut	  een	  nieuwe	  beurshall.	  Een	  betere	  locatie	  dan	  St.	  Michielskant	  

station	  wordt	  gezocht	  zo	  mogelijk	  in	  combinatie	  met	  voetbalstadion,	  cactuszaal	  	  of	  

congrescentrum.	  

	  

Cactuszaal:	  

Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  gaat	  voluit	  voor	  realisatie	  op	  het	  “Kanaaleiland”,	  een	  site	  die	  overigens	  

meer	  mogelijkheden	  in	  zich	  heeft.	  	  

	  



Congrescentrum:	  

Het	  bestuur	  zal	  haar	  volle	  medewerking	  verlenen	  om	  een	  congrescentrum	  te	  realiseren.	  Het	  

nieuw	  bestuur	  wil	  zich	  vandaag	  niet	  uitspreken	  over	  waar	  zo'n	  congrescentrum	  kan	  komen.	  	  Het	  

bestuur	  wenst	  een	  rendabel	  privé-‐initiatief	  te	  ondersteunen	  door	  samen	  alle	  mogelijkheden	  te	  

bekijken.	  	  

	  

Terrassen:	  

Het	  huidig	  reglement	  wordt	  aangepast.	  Vaste	  terrassen	  passen	  tijdens	  de	  wintermaanden	  niet	  

op	  onze	  historische	  pleinen.	  Tijdens	  alle	  maanden	  van	  het	  jaar	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  om	  tafels	  

en	  stoelen	  buiten	  te	  zetten	  (en	  ’s	  avonds	  weer	  binnen	  te	  zetten).	  Een	  nieuw	  reglement	  wil	  dus	  

op	  een	  kwaliteitsvolle	  manier	  	  meer	  mogelijkheden	  voor	  meer	  uitbaters	  voorzien	  om	  tafels	  en	  

stoelen	  –	  op	  een	  uniforme	  wijze	  –	  op	  straten	  en	  pleinen	  tijdens	  de	  uitbatingsuren	  buiten	  te	  

zetten.	  	  

	  

Lichtplan:	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  werken	  met	  een	  lichtplan	  dat	  past	  binnen	  het	  op	  te	  stellen	  klimaatplan	  

(zie	  verder).	  Het	  lichtplan	  moet	  dus	  duurzaam	  en	  energiezuinig	  zijn.	  Het	  lichtplan	  moet	  de	  

kwalitatieve	  beleving	  van	  de	  Brugse	  binnenstad	  bevorderen	  en	  zal	  fasegewijs	  uitgevoerd	  

worden.	  

	  

	  

	  

	  
B.	  Krachtlijnen	  van	  een	  nieuw	  beleid.	  
	  

Het	  weze	  herhaald	  in	  dit	  akkoord	  wordt	  geen	  volledigheid	  nagestreefd.	  Niet	  alle	  thema's	  en	  

dossiers	  worden	  behandeld.	  Uit	  deze	  onvolledigheid	  mag	  niets	  anders	  worden	  afgeleid	  dan	  dat	  

partijen	  verwijzen	  naar	  hun	  beider	  programma's	  en	  dat	  ze	  zich	  niet	  willen	  vastrijden	  wetende	  

dat	  de	  toekomst	  soms	  onverwachte	  mogelijkheden	  schept.	  

	  

B.1/	  Financieel	  beleid:	  	  

Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  wil	  verder	  een	  voorzichtig	  financieel	  beheer	  voeren	  en	  verder	  diverse	  



belastingen	  vereenvoudigen.	  

Het	  nieuw	  bestuur	  wil:	  

-‐	  	  nog	  meer	  zoeken	  naar	  Europese	  financiering,	  	  

-‐	  	  maximale	  samenwerking	  met	  de	  andere	  overheden	  in	  het	  land	  en	  	  

-‐	  	  publiek	  private	  samenwerking.	  

	  

B.	  2/	  Sociaal	  beleid:	  	  

	  

Het	  Brugse	  bestuur	  staat	  borg	  voor	  een	  coherent	  sociaal	  beleid	  zonder	  overlapping	  in	  de	  

uitvoering	  van	  taken	  tussen	  OCMW	  ,	  Stad	  en	  de	  vele	  (semi-‐)private	  actoren	  (SEL,	  CAW,	  

Mutualiteiten,	  	  gezinszorgdiensten,	  voorzieningen	  in	  de	  sector	  van	  de	  ouderenzorg	  en	  zorg	  voor	  

personen	  met	  een	  handicap)	  .	  	  Regelmatig	  overleg	  op	  stedelijk	  en	  regionaal	  niveau	  (Regionale	  

Welzijnsraad)	  zorgt	  voor	  een	  versterking	  van	  het	  zorgaanbod	  in	  de	  regio	  en	  de	  stad.	  	  	  

De	  stad	  en	  het	  ocmw	  zullen	  binnen	  het	  samenwerkingsverband	  van	  RESOC-‐	  Brugge,	  Trefpunt	  

Zorg,	  	  trekker	  zijn	  om	  van	  deze	  stad	  en	  regio	  een	  topregio	  inzake	  zorg,	  zorginnovatie	  en	  

zorgopleiding	  te	  maken.	  	  	  

Binnen	  dit	  beleid	  zal	  verder	  bijzondere	  aandacht	  geschonken	  worden	  aan	  “de	  verzilvering”	  van	  

onze	  samenleving,	  de	  personen	  met	  een	  handicap,	  de	  kinderopvang	  ,	  het	  integratiebeleid	  van	  

allen	  die	  zich	  hier	  duurzaam	  vestigen	  en	  de	  opvang	  van	  wie	  hier	  tijdelijk	  verblijft	  .	  	  

	  

B.	  3/	  Armoedebeleid:	  

	  

Voor	  sp.a	  en	  CD&V	  is	  het	  belangrijk	  dat	  iedereen	  in	  Brugge	  meekan.	  

Alle	  beslissingen	  van	  het	  	  schepencollege	  worden	  onderworpen	  aan	  een	  armoedetoets	  die	  

opgemaakt	  wordt	  in	  dialoog	  met	  de	  verenigingen	  waar	  armen	  (ervaringsdeskundigen)	  het	  

woord	  nemen.	  	  	  

Stad	  en	  OCMW	  zullen	  actief	  de	  verdoken	  (	  bronnen	  van)	  armoede	  opzoeken	  en	  acties	  opzetten	  

om	  armoede	  respectvol	  te	  remediëren.	  

	  

	  

B.	  4/	  Veiligheidsbeleid:	  

Voor	  sp.a	  en	  CD&V	  is	  het	  belangrijk	  dat	  iedereen	  zich	  in	  Brugge	  veilig	  voelt.	  



Met	  de	  procureur	  van	  Brugge	  wordt	  hernieuwd	  overleg	  gepleegd	  over	  de	  prioriteiten	  van	  het	  

vervolgingsbeleid	  in	  Brugge.	  Het	  bestuur	  wil	  duidelijkheid	  omtrent	  ieders	  opdracht:	  stad,	  politie,	  

parket.	  	  

Het	  bestuur	  wil	  de	  toepassingen	  van	  gemeentelijke	  administratieve	  sancties	  in	  Brugge	  zeer	  

specifiek	  hanteren.	  De	  zogenaamde	  gas-‐boetes	  blijven	  beperkt	  tot	  duidelijk	  omschreven	  

inbreuken	  zoals	  bijvoorbeeld	  sluikstorten	  en	  wildplassen.	  Preventie	  betekent	  overigens	  ook	  dat	  

men	  de	  stad	  van	  overheidswege	  verder	  proper	  houdt	  en	  bijvoorbeeld	  voorziet	  in	  voldoende	  

aanbod	  aan	  voor	  iedereen	  toegankelijke	  toiletten	  in	  bijzonder	  voor	  vrouwen.	  

Het	  zogenaamde	  drankverbod	  op	  straat	  wordt	  opgeschort	  en	  ondertussen	  geëvalueerd	  met	  

inspraak	  van	  o.a.	  de	  jongeren.	  In	  ieder	  geval	  moet	  duidelijk	  zijn	  dat	  er	  in	  Brugge	  geen	  plaats	  is	  

voor	  amokmakers.	  De	  politie	  moet	  de	  mogelijkheden	  krijgen	  om	  te	  kunnen	  ingrijpen	  voordat	  

geweld	  en	  vernielingen	  gebeuren.	  

	  

B.	  5/	  Economisch	  beleid:	  	  

Het	  nieuw	  Brugs	  stadsbestuur	  wil	  het	  ondernemen	  in	  stad	  en	  regio	  versterken	  door	  een	  

duidelijke	  regierol	  op	  te	  nemen.	  De	  vertegenwoordiging	  in	  diverse	  overlegorganen	  wordt	  

versterkt	  en	  ernstig	  genomen.	  

Het	  bestuur	  wil	  het	  netwerk	  tussen	  en	  met	  de	  verschillende	  onderwijsinstellingen	  en	  bedrijven	  

versterken.	  

Het	  bestuur	  wil	  zich	  structureel	  (zie	  verder)	  en	  feitelijk	  meer	  inlaten	  met	  de	  havenpolitiek	  maar	  

ook	  streven	  naar	  meer	  samenwerking	  met	  de	  andere	  havens,	  in	  bijzonder	  met	  Antwerpen.	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  de	  bedrijven	  meer	  projectmatig	  dan	  vergunningmatig	  benaderen.	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  ook	  de	  sociale	  economie	  nieuwe	  stimulansen	  geven	  en	  de	  

verantwoordelijkheid	  als	  regisseur	  volledig	  opnemen.	  

	  

B.	  6/	  Nieuw	  woonbeleid.	  

Niet	  alleen	  het	  betrekken	  van	  onze	  hogescholen	  in	  het	  netwerk	  van	  regionale	  bedrijven	  maar	  

ook	  het	  verder	  uitbouwen	  van	  Brugge	  als	  studentenstad	  ,	  blijft	  belangrijk	  om	  een	  jonge	  

bevolking	  aan	  te	  trekken.	  	  

Het	  woonbeleid	  wordt	  uitgebouwd	  via	  vier	  krachtlijnen:	  

-‐	  het	  deblokkeren	  van	  de	  bouw	  van	  nieuwe	  sociale	  huurwoningen	  

-‐	  het	  stimuleren	  van	  de	  (samen)werking	  van	  de	  twee	  sociale	  verhuurkantoren	  



-‐	  de	  aanpassingen	  van	  de	  reglementering	  om	  nieuwe	  woonvormen	  te	  stimuleren	  

-‐	  woonkost	  helpen	  beperken	  (	  collectieve	  aankopen,	  prijsvergelijkingen,	  isolatieakties	  enz.)	  

Een	  op	  te	  richten	  stadsontwikkelingsbedrijf	  (zie	  verder)	  zal	  vlug	  kunnen	  inspelen	  op	  noden	  en	  

mogelijkheden.	  

	  

B.	  7/	  Nieuw	  mobiliteitsbeleid	  

Dit	  beleid	  zal	  gestalte	  krijgen	  via	  volgende	  krijtlijnen:	  

-‐	  lichter	  (	  vb	  kleine	  bussen)	  en	  minder	  verkeer	  (	  autoluwe	  winkelstraten)	  in	  de	  binnenstad;	  

-‐	  een	  mobiliteitsplan	  per	  deelgemeente	  met	  o.a.	  oog	  voor	  parkeren	  voor	  bewoners	  en	  kort	  

parkeren	  voor	  buurtwinkels,	  de	  bereikbaarheid	  per	  openbaar	  vervoer,	  de	  veiligheid	  van	  

voetgangers	  en	  fietsers	  enz.	  ;	  

-‐	  een	  bewust	  fietsbeleid:	  fietskluizen	  in	  buurten,	  parkeren	  in	  het	  centrum	  al	  dan	  niet	  

ondergronds,	  ...	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wenst	  een	  bijkomende	  parking	  te	  realiseren	  ter	  hoogte	  van	  het	  kruispunt	  

Bloedput/	  Bevrijdingslaan	  .	  

Er	  wordt	  tevens	  gewerkt	  aan	  goed	  functionerende	  randparkings.	  	  

	  	  

B.	  8/	  Milieubeleid:	  

In	  zake	  milieubeleid	  wil	  het	  nieuw	  bestuur	  vooral	  twee	  krijtlijnen	  benadrukken.	  Vooreerst	  het	  

niet	  te	  onderschatten	  belang	  en	  de	  niet	  te	  onderschatten	  vraag	  naar	  meer	  groen	  op	  straat	  

(bebloeming	  ,	  volkstuinparken,	  enz.).	  	  Vervolgens	  en	  vooral	  wil	  het	  nieuw	  bestuur	  nu	  echt	  werk	  

maken	  van	  een	  Brugs	  klimaatplan	  (energiebewust	  wonen	  en	  bouwen,	  groene	  energie	  in	  stad	  en	  

haven	  enz.).	  Brugge	  sluit	  zich	  aan	  bij	  het	  Europees	  netwerk	  “Convenant	  of	  Mayors”.	  	  

	  

B.	  9/	  Vrije	  tijdsbeleid:	  

Zoals	  blijkt	  uit	  de	  verkiezingsprogramma’s	  van	  beide	  partijen	  van	  de	  nieuwe	  coalitie,	  blijft	  sport	  

heel	  belangrijk.	  	  Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  gaat	  voor	  kwalitatieve	  sportinfrastructuur	  in	  de	  

binnenstad	  en	  de	  deelgemeenten.	  Maar	  ook	  inzake	  openluchtinfrastructuur	  moeten	  alle	  

buurten	  bedeeld	  worden.	  	  

Aansluitend	  op	  het	  “sport	  voor	  allen”	  en	  het	  “cultuur	  voor	  iedereen”	  opteert	  het	  nieuw	  bestuur	  

voor	  “vrije	  tijd	  voor	  iedereen”	  beleid.	  	  Het	  Brugs	  verenigingsleven	  wordt	  als	  heel	  belangrijk	  

aanzien	  en	  ondersteund.	  	  Jongeren	  en	  studenten	  moeten	  zich	  nog	  meer	  welkom	  voelen	  in	  de	  



stad.	  De	  jeugd	  en	  de	  studenten	  moeten	  in	  alle	  facetten	  van	  het	  stadsleven	  betrokken	  worden.	  

	  

B.	  10/	  Internationaal	  beleid.	  

Brugge	  is	  een	  sterk	  merk	  dat	  het	  nieuw	  bestuur	  bewust	  eenduidig	  wenst	  te	  promoten	  door	  

bijvoorbeeld	  te	  spreken	  van	  de	  zeehaven	  van	  Brugge,	  de	  cultuur-‐toeristische	  promotie	  te	  

versterken,	  enz.	  

Brugge	  zal	  ook	  meer	  zoeken	  samen	  te	  werken	  met	  andere	  steden	  in	  de	  wereld.	  	  

Brugge	  wil	  ook	  een	  solidaire	  stad	  zijn	  die	  concrete	  ontwikkelingsprojecten	  van	  Bruggelingen	  of	  

Brugse	  organisaties	  (vb.	  de	  samenwerkingsinitiatieven	  van	  de	  Brugse	  ziekenhuizen	  in	  Congo)	  in	  

het	  buitenland	  ondersteunt.	  

	  

B.11	  /	  Werelderfgoedstad	  met	  toekomst.	  

Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  wil	  er	  geen	  misverstand	  over:	  de	  titel	  werelderfgoed	  blijft	  zeer	  

belangrijk.	  Maar	  ook	  een	  werelderfgoedstad	  heeft	  recht	  op	  een	  toekomst.	  Daarom	  wil	  het	  

nieuw	  Brugs	  bestuur	  steunend	  op	  de	  adviezen	  van	  experten	  een	  werelderfgoed	  

(kwaliteits)barometer	  definiëren	  om	  te	  bepalen	  wat	  kan	  en	  niet	  kan	  in	  de	  Brugse	  binnenstad.	  

	  

	  
	  
C.	  	  Nieuw	  beleid	  vergt	  nieuwe	  organisatie.	  
	  

Een	  nieuwe	  toekomstpolitiek	  vergt	  ook	  een	  nieuwe	  organisatie.	  

	  

C.1	  	  nieuw	  stadskantoor	  

Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  opteert	  dan	  ook	  voor	  een	  nieuw	  stadskantoor	  	  (“Brugs	  stadskantoor”	  

of	  “Brugse	  stadswinkel”	  of	  "huis	  van	  de	  Bruggeling")	  dat	  vooral	  de	  toegankelijkheid	  en	  de	  vlotte	  

samenwerking	  moet	  stimuleren.	  Hiervoor	  kan	  het	  nieuw	  bestuur	  verder	  bouwen	  op	  de	  

voorbereidende	  studies	  en	  gesprekken.	  

	  

C.2	  iedere	  deelgemeente	  zijn	  stadswinkel	  

De	  modernisering	  van	  de	  diverse	  administratieve	  centra	  in	  de	  deelgemeenten	  wordt	  verder	  

gezet.	  	  



Uiteraard	  wordt	  het	  e-‐loket	  verder	  uitgebouwd.	  

	  

C.3	  stadsontwikkelingsbedrijf	  

Het	  nieuw	  Brugs	  bestuur	  wil	  een	  stadsontwikkelingsbedrijf	  oprichten.	  Hierdoor	  kan	  vlotter	  

ingespeeld	  worden	  op	  de	  middelen	  voorzien	  in	  het	  Vlaams	  stadsvernieuwingsfonds	  en	  kan	  

creativiteit	  vlotter	  worden	  aangewend.	  

	  

C.4	  Brugge	  Plus	  

Brugge	  Plus	  vzw	  wordt	  verder	  ontwikkeld	  voor	  het	  ondersteunen	  en	  organiseren	  van	  de	  

evenementen	  in	  Brugge.	  

	  

C.5	  de	  haven	  van	  Brugge	  

De	  haven	  van	  Zeebrugge	  wordt	  de	  zeehaven	  van	  Brugge	  geleid	  volgens	  o.a.	  volgende	  de	  

principes:	  een	  scheiding	  tussen	  voorzitter	  en	  ceo,	  vertegenwoordigers	  uit	  de	  privé	  met	  minstens	  

de	  helft	  plus	  één	  vertegenwoordiging	  vanuit	  de	  regionale	  politiek.	  

	  

C.6	  geïntegreerd	  beleid	  

Partijen	  streven	  naar	  een	  maximale	  integratie	  van	  de	  administratieve	  ondersteuning	  van	  stad,	  

Ocmw	  en	  politie.	  

	  

C.7	  nieuwe	  gemeenteraad	  

Vanaf	  2	  januari	  2013	  is	  de	  burgemeester	  niet	  meer	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad.	  	  Samen	  

met	  het	  schepencollege	  en	  de	  fractieleiders	  van	  alle	  partijen	  zal	  de	  voorzitter	  de	  nieuwe	  

werkafspraken	  maken.	  

	  

	  

	  

D.	  Oproep	  tot	  een	  open	  partnerschap	  "de	  Toekomst	  van	  Brugge".	  
	  

Wij	  zijn	  in	  Brugge	  gewoon	  om	  over	  het	  verleden	  bezig	  te	  zijn.	  Daarom	  stelt	  het	  nieuw	  Brugs	  

bestuur	  voor	  samen	  de	  toekomst	  aan	  te	  pakken.	  Het	  verleden	  moeten	  we	  koesteren,	  de	  

toekomst	  veranderen.	  



Sedert	  14	  oktober	  spreken	  vele	  verenigingen	  en	  personen	  diverse	  leden	  van	  het	  nieuw	  Brugs	  

bestuur	  aan	  met	  voorstellen	  en	  verzoeken.	  Het	  nieuw	  brugs	  Bestuur	  wil	  met	  alle	  personen	  en	  

verenigingen	  onder	  de	  noemer	  “de	  Toekomst	  van	  Brugge”	  een	  “open	  partnerschap”	  aangaan.	  	  

Een	  “open”	  partnerschap	  betekent	  dat	  iedereen	  welkom	  is,	  niet	  enkel	  de	  klassieke	  

representatieve	  organisaties	  maar	  ook	  individuele	  personen	  en	  firma's.	  Per	  onderwerp,	  per	  

doelstelling	  kan	  de	  samenstelling	  van	  gespreks-‐	  en	  werkgroepen	  veranderen.	  Het	  stadsbestuur	  

zorgt	  voor	  overzicht	  en	  continuïteit.	  	  

Het	  bestuur	  zet	  de	  lijnen	  uit.	  Er	  worden	  in	  diverse	  groepen	  ideeën	  besproken.	  	  Sommige	  ideeën	  

worden	  concrete	  projecten	  waaraan	  samen	  wordt	  gewerkt.	  	  

Hiermee	  speelt	  het	  Brugs	  bestuur	  bewust	  in	  op	  initiatieven	  zoals	  van	  het	  "eivanBrugge"	  ,	  

“Brugge	  dialoogstad”,	  	  Tapis	  plein,	  de	  Erfgoedkoepel	  ,	  Resoc,	  en	  vele	  anderen	  die	  vragen	  om	  

meer	  inspraak	  en	  participatie.	  

Het	  bestuur	  wil	  de	  aangebrachte	  ideeën	  een	  vaste	  bedding	  geven.	  Het	  bestuur	  is	  dus	  bereid	  te	  

kijken	  welke	  ideeën	  samen	  kunnen	  gerealiseerd	  worden.	  Even	  zeer	  wil	  het	  bestuur	  inspelen	  op	  

initiatieven	  van	  derden.	  

In	  het	  kader	  van	  dit	  "open	  partnerschap"	  worden	  netwerkmomenten	  georganiseerd	  tussen	  

onderwijs,	  cultuur,	  bedrijfslevens	  op	  een	  zodanige	  wijze	  dat	  ze	  een	  blijvend	  gevolg	  hebben.	  	  

Het	  bestuur	  wil	  met	  een	  open	  partnerschap	  ook	  de	  vele	  nu	  losse	  eenmalige	  initiatieven	  van	  

belangenorganisaties	  een	  vaste	  bedding	  geven.	  Contacten	  en	  ideeën	  mogen	  niet	  verloren	  gaan.	  

Het	  bestuur	  wil	  daarbij	  ook	  “mensen	  zonder	  stem”	  een	  stem	  geven.	  

	  

Het	  Brugs	  bestuur	  wil	  dus	  niet	  alleen	  de	  klassieke	  inspraak	  via	  tal	  van	  adviesraden	  respecteren,	  

zij	  wil	  ook	  nieuwe	  vormen	  van	  inspraak	  en	  vooral	  projectmatige	  participatie	  stimuleren.	  Met	  

alle	  Bruggelingen	  samen	  wordt	  de	  toekomst	  van	  Brugge	  uitgestippeld.	  

	  
Brugge,	  26	  december	  2012.	  
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