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INLEIDING  
 

De toekomst is aan jeugd, zoveel is duidelijk. We hebben veel talent in onze stad, 

maar de talenten krijgen helaas niet altijd de kansen die ze verdienen. Een 

vergrijzing komt op ons af, dus is het dringend tijd om in Brugge meer de focus te 

leggen op de jongeren. Om jongeren in Brugge te houden of opnieuw naar Brugge te 

halen.  

Open Vld PLUS Brugge geeft jongeren kansen. Zes van de 47 kandidaten zijn 24 

jaar of jonger: Michiel Vanroose, Chanel Ribas Colomar, Maxime Depuydt, Lisa De 

Souter, Keano Van Ghelder en Arno Mies.  

  

  

 

 

 

Plaats 10  
Michiel Vanroose 

Voorzitter Jong Vld Brugge 

Plaats 12  

Chanel Ribas Colomar  

Plaats 21 

Maxim Depuydt  



 
 
 
 

 3 

STUDEREN 
 

Er zijn heel wat onderwijsinstellingen in Brugge. Zowel middelbare scholen, 

hogescholen als universitaire opleidingen. We gaan momenteel richting de 9000 

hogeschoolstudenten in onze stad.  Onze lijsttrekker trok in 2007-2012 reeds de 

kaart van studenten en voorzag meer ruimte voor studenten en 

studentenhuisvesting.  Er kwam ook ruimte bij voor nieuwe scholen en opleidingen.  

Een studentenstad is dynamisch en creatief. Daarom willen wij veel studenten en 

jonge mensen in onze stad. De jeugd is onze toekomst. De jeugd bereidt ook de 

toekomst voor. We willen als jongeren een inclusieve samenleving. Niet je afkomst 

maar je toekomst telt. We zetten in op gelijke kansen en iedereen moet in Brugge 

gelijke kansen tot onderwijs, ontspanning en werk kunnen hebben.  

 

We schuiven enkele prioriteiten voor de komende jaren naar voor :  

1. Unieke studierichtingen binnenhalen  

 

Om de concurrentie met andere studentensteden aan te gaan, moet Brugge 

blijven inzetten op het binnenhalen van unieke studierichtingen. Sport- en 

cultuurmanagement kan je niet overal volgen in België, maar wel in Brugge. 

Daarvoor komen studenten van ver en kiezen ze om op kot te gaan in Brugge. 

Deze weg moeten we blijven volgen. We willen een goede samenwerking 

tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.    

 

 

2. Meer studentenfietsen 

 

Brugge wil zich profileren als dé fietsstad 

van Vlaanderen, maar toch merken we dat 

er vaak een te kort is aan fietsen en dat de 

wachttijd om een fiets te huren heel lang 

duurt. We willen elk jaar min. 300 nieuwe 

studentenfietsen in onze stad.  
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3. Brugge Leeft Kaart / Jongerenpas 

 

De ‘Brugge Leeft’-kaart bestaat al een ruime 

tijd, maar is te weinig gekend bij de Brugse 

jongeren. Met deze kaart kan men kortingen 

verkrijgen bij verschillende zaken in Brugge. 

Een nieuw en fris concept dringt zich op zodat 

de kaart ook opnieuw bij Brugse jongeren 

bekend en geliefd wordt.   

 

4. Samen studeren 

 

De afgelopen jaren merken we dat 

studenten graag samen de blok 

doorbrengen. Bibliotheek Biekorf maakt  

ruimte vrij om studenten samen te laten 

studeren, maar toch is er nog steeds te 

weinig plaats. De vraag is groter dan 

het aanbod. Ook de openingsuren zijn 

niet altijd ruim genoeg voor een 

blokkende student. De bibliotheek is maar open om 9u30 en dat is te laat. 

Vives opent de deuren al om 8u.  De stad heeft een voortrekkersrol en zou 

tijdens de blokperiode haar overheidsgebouwen meer moeten openstellen ’s 

morgens en op zaterdag. Studenten zijn vragende partij.   

 

Het stadsbestuur moet op zoek naar geschikte locaties waar studenten samen 

kunnen studeren. Waar Wifi beschikbaar is en waar kan gekeken worden voor 

lange openingstijden en gezond fruit en water..  

 

5. Studentenrestaurant en studentenkwartier 

In een studentenstad is er ook nood aan een studentenrestaurant. In de buurt 

van het studentenhuis in de Hauwerstraat zou dit een goeie zaak zijn. In de 

buurt van het studentenhuis willen we een studentenbuurt ontwikkelen.  De 

stad kan daar een regierol in spelen. Het is nu een gemengde buurt van 

wonen en studenten en er komen nu al meer horeca zaakjes met oog op het 

nieuwe beurs en congresgebouw. De nieuwe congreszaal en 

evenementenzaal zou tevens ter beschikking moeten kunnen gesteld worden 

voor jongeren als feestzaal maar ook om jongerenparticipatie te activeren. De 

stad kan nu 10x per jaar het concertgebouw gratis ter beschikking krijgen.  

Ons voorstel is om ook de nieuwe congreszaal tien maal per jaar aan de 

jongeren ter beschikking te stellen voor grootschalige activiteiten. Zolang de 

zaal er niet is kan de stad faciliteren en bijvoorbeeld 4 x per jaar Bombardier 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB5KnH_qXbAhUuMuwKHU4GBvoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brugge.be/bruggeleeftjongerenpas&psig=AOvVaw0lqeTDBItJw92GIo8CPN7G&ust=1527513806818569
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE0K3w_qXbAhUC_KQKHceXA7AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.standaard.be/cnt/dmf20130104_00422527&psig=AOvVaw2Uo4eQ5QTGYAQ5-Q-iz06q&ust=1527513902400929
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afhuren (of de huur betalen) om ook leuke dansfeesten voor jongeren met 

leuke DJ’s te organiseren.  

 

6. Ruimte voor jongeren, nog meer buitenkomen en samenkomen  

 

Jongeren chillen graag en komen graag samen. Niet alleen ’s avonds maar 

ook als het goed weer es. Zwemmen in de reien, barbecueën in het park, 

picknick en chillen in het groen. Er zijn heel wat mogelijkheden aan onze reien 

maar ook aan de vesten en aan het Koning-Albert park. Het is een boost voor 

de stad als we jongeren bij goed weer zien genieten. Het geeft een jong imago 

aan de stad.  Spontane initiatieven kunnen groeien. In een snapchat wereld is 

veel mogelijk . 

 

7. Meer jobs voor afgestudeerden  

 

Eens de studenten zijn afgestudeerd willen ze ook een leuke job.  Brugge telt 

veel jobs in de quartiaire sector maar moet ook de economische kaart trekken 

en inzetten op internet of things en op creativiteit. We steunen initiatieven als 

TURBO waarbij lezingen worden gegeven en nieuw creatief ondernemerschap 

wordt geëtaleerd zodat jonge mensen een jonge onderneming willen starten.  

Ook de republiek is een leuke plek waar jongeren elkaar kunnen bestuiven.  

 

8. Meer samenwerken 

We willen ook dat Brugge de komende jaren inzet op co-workingplaces en 

investeerders aantrekt.  

 

9. Zomeruniversiteit  

Het zou leuk zijn mochten de diverse hoge scholen ook zomeruniversiteit zijn. 

Zo kunnen Brugge een internationale studentenstad worden.  Bepaalde 

weken zouden dan studenten van over de hele wereld hier kunnen 

opleidingen volgen (bvb. Werelderfgoed, toerisme, talen, …) waar ook 

Bruggelingen kunnen voor inschrijven. 

 

10.  Zomerfestival – jeugdfestival.   

Onze jeugd wil ook een hip festival. We hebben nu al Cactusfestival, maar een 

jeugdfestival in het kader van klimaat zou ook hip kunnen zijn en hoge ogen 

kunnen gooien.  The liquid society start bij de jeugd.  Brugge mag niet alleen 

de stad zijn van de rocky billy’s en de veertigers met een leren jasje  

Een voorbeeld is Laundry day.  
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OP MAAT VAN JONGEREN 

 

Er is heel wat te beleven in onze stad, maar te weinig op maat van de jeugd. Daar 

willen wij verandering in brengen.  

 

1. Cultuur 

 

Onze stad is zonder enige twijfel een culture parel. Helaas zijn er weinig tot 

geen culturele evenementen die gericht zijn op jongeren. Het doel is om 

culturele activiteiten in te richten voor jongeren van alle leeftijden!    

 

Brugge moet ook haar twee scholen, het conservatorium en de Academie 

meer in teken van de jeugd moeten plaatsen.   Deze scholen  zijn de bakermat 

van talent en kunnen ook andere broedplaatsen voor talent aanwakkeren.  

 

We willen ook dat private initiatieven aangemoedigd worden in de culturele 

sector.  

 

 

2. Jeugdbeweging en sportverenigingen  

 

Met Open Vld PLUS steunen wij het verenigingsleven en sport voor jongeren. 

Ook dienen de faciliteiten voor jeugdbewegingen in goede staat te zijn. Er zijn 

nog heel wat lokalen die in erbarmelijke staat zijn. We willen inzetten op een 

beter beleid hieromtrent.  We willen een concreet investeringsplan voor de 

komende jaren en geen ad hoc beleid.  

 

We willen ook een vrijetijdsfonds : elke jongeren moet kunnen sporten of aan 

cultuur doen en zich ontspannen.   Wie geen middelen heeft, moet daar 

beroep kunnen op doen als jongere. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 7 

 

3. Jonge ondernemers 

 

Brugge heeft de boot van startups volledig 

gemist. Op die manier verliezen we veel 

talent aan andere steden. In  Leuven 

werden de laatste 10 jaar 10000 nieuwe 

jobs bij gecreëerd in nieuwe sectoren in 

Brugge was dat amper 3500. 

 

 

Het stadsbestuur moet jonge ondernemers goesting geven en hen ontzorgen.  

We willen dat initiatef wordt aangemoedigd en  ondernemingssessies worden 

georganiseerd.  

 

Brugge moet inzetten op plaats voor jong ondernemerschap. We verwijzen 

naar Hangr K in Kortrijk (een start-up fabriek) een de initiatieven van Kortrijk 

Zaait (waarbij leegstaande panden goedkoop worden ingehuurd voor een 

korte periode).   

 

Brugge heeft nood aan broedplaatsen en regelluwe zones.   

Brugge is ook een ideale plaats om te wonen en te werken. Een mix van 

functies laat groei toe.  Elke starter begint vaak in zijn woonkamer.    

 

 

 

4. Parken 

 

Om het leven in de binnenstad aantrekkelijker te maken moet men meer 

investeren in de Brugse stadsparken. Zo kunnen mensen samen genieten van 

het groen in de binnenstad. Met de 

Vesten hebben we een stadspark van 

10 kilometer rond de stad, maar deze 

plek wordt te weinig gebruikt als een 

plaats waar ontspanning mogelijk is. Zo 

ijveren wij voor een ligweide, 

hondenweide en speelpleinen langs de 

Brugse Vesten.  Ook de randparking Katelijne willen wij niet en zien wij als 

een plek voor vrije tijd en de jeugd.  

  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE08GwqqbbAhWCy6QKHfczCF4QjRx6BAgBEAU&url=http://datanews.knack.be/ict/nieuws/twee-belgische-start-ups-aan-boord-bij-microsoft/article-normal-748957.html&psig=AOvVaw1gugJ6TNT-xnYBZJetJqdb&ust=1527525279323438
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjck-r-q6bbAhWDjqQKHV6uCxYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.focus-wtv.be/nieuws/brugse-vesten-definitief-beschermd&psig=AOvVaw2TDKJ262t-bus_ZMlxJTkc&ust=1527526010160063
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UITGAANSBELEID / HORECA 
 

1. Zeebrugge verdient bijzondere aandacht. De strandterrassen zijn een goeie 

stap vooruit om de aantrekkelijkheid te verhogen. Het is belangrijk dat 

Zeebrugge haar karakter van familiale Brugse badstad blijft behouden. Toch  

zou de aanleg van een evenementenstrand 

moeten onderzocht worden. Deze 

evenementen, die vooral ’s avonds 

doorgaan, interfereren niet of amper met de 

rust van de strandbezoeker overdag maar 

kunnen wel hefbomen betekenen voor de 

horeca aan de kust.  

 

De aanleg van een openlucht zwembad op het strand zal eveneens de 

aantrekkelijkheid van de badstad enorm vergroten. Het brede strand is voor 

de komst van zo’n zwembad een goed argument.  

 

Tot slot dient Zeebrugge de reddingsdiensten uit te breiden: net zoals in 

Blankenberge dient de strandredding al vanaf mei aanwezig te zijn. Op deze 

manier kan Zeebrugge zich verder blijven positioneren als een aangename, 

rustige maar tegelijk bruisende badstad.  

2. De werknemers in de horeca kampen met een gebrek aan degelijk, 

betaalbare parking voor hun wagen. Een ‘horecaparkeerkaart’ aan een 

speciaal tarief in de ondergrondse parkings is daarom aangewezen. De 

langere openingsuren van de ondergrondse parkings maken maximale 

flexibiliteit mogelijk. De komst van nieuwe ondergrondse parkings kan deze 

kaart overigens uitbreiden tot andere beroepscategorieën.  In Gent bestaat de 

kaart van 18 u tot 8 u aan half tarief.  

 

3. Fuiven en feesten in de 

binnenstad moet blijven kunnen. 

Als jonge liberalen pleiten we voor 

aangepaste, veilige en 

buurtvriendelijke infrastructuur. 

We geloven in de marktwerking en 

pleiten ervoor zo weinig mogelijk 

publieke middelen te besteden 

aan fuifinfrastructuur.  

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8h9yU26bbAhUGqaQKHbdOAF0QjRx6BAgBEAU&url=http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2856227&psig=AOvVaw0TTxVWOB2xtrkSuyRIP-1s&ust=1527538660787214
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://mapio.net/pic/p-71416947/&psig=AOvVaw051wwCTcAGNlsXwpTnm9LT&ust=1527538780934624
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Een groot aantal fuifzalen sloot de afgelopen jaren - om verschillende 

redenen - de deuren. Hierdoor zijn grote ruimtes in de Brugse binnenstad 

momenteel verstopt en afgesloten.  

 

Jong VLD Brugge wil deze zalen ‘heractiveren’, hetzij als fuifzaal, hetzij met 

een andere bestemming. Speculatie is uit den boze, net als verloedering en 

verkommering. De stad moet actief de ruimtes opsporen en met de eigenaars 

in dialoog gaan. Een aantal juridische instrumenten kan de te ondernemen 

stappen van de stad ondersteunen.  

 

De stad kan ook private zalen inhuren om grote dansfeesten te organiseren (zoals 

Bombardier bvb 4 x per jaar) of tussenkomen bij het evenement.  

 

De stad dient ook in de zomer in te zetten op de jeugd door elke donderdagavond 

een DJ avonden te organiseren.  Nu is er op woensdag klinkende kroegen, op 

donderdag zou dit DJ avond kunnen zijn.  Op dinsdag is er nu Wijklanken in de 

deelgemeenten.  Geef de donderdag minstens aan de jeugd.  

 

We ijveren ook voor een stadsstrand.  Niet noodzakelijk met zand maar wel met veel 

strandstoelen in het groen.  
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