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INLEIDING  
 
 
Cultuur is zoveel meer dan kunst, theater of opera. Cultuur is ballet, design, 
architectuur en mode. Het is podiumkunst, boeken doorbladeren, ambachten 
uitoefenen, poëzie, film, musea en lange stijlvolle galerijen. Cultuur is muziektheater, 
bibliotheken, wereldkeuken, klassieke muziek, jazz, pop en folk, maar ook gaming, 
new media en Cicque du Soleil.  
 
Met andere woorden, cultuur is alles wat de mens schept.  
 
Brugge heeft een bijzonder noemenswaardig cultureel verleden en heeft op vandaag 
nog bijzonder veel aanzien. De stad stuurt nog steeds haar zonen en dochters uit. 
Brugse kunstenaars zijn onze beste ambassadeurs, wereldwijd!  
 
Peter Verhelst, Kamagurka, Robert Devriendt, Brody Neuenschwander, Frank Deleu, 
Jos Van Immerseel, Jos Devriendt, Luc Peire, Rik Slabbinck, Gilbert Swimberghe, 
Pieter Aspe, Bart Moeyaert, Kris Defoort, Annelies Van Parys, Thomas Blondelle, 
David Van Reybrouck, Marc en Kurt Van Eeghem, Raymond van het Groenewoud, 
Gotye,… allen groeiden ze op in de schaduw van het Belfort van Brugge.  
 
Wat goed is, moet goed blijven. Wat beter kan, moet beter. Daarom zet Open Vld 
PLUS in op een ambitieus twaalfpuntenplan met een duidelijke toekomstvisie voor het 
Brugse cultuurbeleid.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultuur brengt de mensen samen en verbindt jong en oud, arm en rijk 
Open Vld PLUS wil cultuur in het teken van leefbaarheid en stadsvernieuwing plaatsen  
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1. NAAR EEN VOLWAARDIG 
MUSEUMKWARTIER  

 
Open Vld PLUS pleit voor de ontwikkeling van 
een volwaardige museumsite in het hartje van 
Brugge. De stadsgebouwen die nu reeds in 
gebruik zijn van het Europacollege aan het 
Groeningemuseum kunnen daar deel van 
uitmaken. Op die manier krijgt het 
Groeningemuseum meer zichtbaarheid, en zou 
de Dijver kunnen uitgroeien tot dé 
museumstraat van Brugge.  
 
Ook het St- Andreaslyceum zou een belangrijk onderdeel kunnen uitmaken van een 
Brugs museumkwartier. Daarom blijft Open Vld PLUS ijveren voor de aankoop ervan.  
 
 
a. Prioritaire aandachtspunten bij de werking van Musea Brugge 
 

Musea Brugge en het Stadsarchief hebben 
kunsthistorische topstukken van 
wereldniveau in hun bezit. Sinds 2017 
werken de drie locaties van Musea Brugge 
(Groeningemuseum, Hospitaalmuseum en 
Bruggemuseum) onder één kwaliteitslabel, 
waarmee de eenheid als organisatie en de 

eenheid van de collectie benadrukt worden. De collectie is van uitzonderlijke kwaliteit 
en heel wat kunstwerken hebben een sterke internationale uitstraling.  
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Musea Brugge kreeg tijdens de erfgoedronde enkele belangrijke adviezen mee. Ook 
voor Open Vld PLUS is het absoluut prioritair dat die verwerkt worden:  
 

- De infrastructuur moet verbeterd worden op basis van een duidelijke 
totaalvisie en prioriteitenlijst van investeringen want momenteel is de 
infrastructuur niet in verhouding tot de uitzonderlijke waarde van de 
collectie.  

- De achterstand in de basisregistratie van de collectie dient zo snel 
mogelijk weggewerkt te worden. 

- Er moet ingezet worden op de realisatie van een digitaliseringsbeleid.  
- Een doelgroepgericht publieksbeleid, dat tegemoet komt aan de 

diversiteit van de bezoekers, dringt zich op. 
- De integratie van de 14 verschillende identiteiten is nog een werkpunt. 

De samenwerking is nog pril, maar moet verbeterd worden.  
 
 
b. Museumkwartier 
 
Naar analogie van het museumkwartier in de 
Oostenrijkse hoofdstad Wenen, is ook Brugge toe 
aan een museumstraat; van het oud St-Jan tot aan 
het KTA.  
 
Een uitbreiding van de musea of een nieuwe 
tentoonstellingshal is noodzakelijk om tijdelijke 
grote tentoonstellingen met internationale 
uitstraling te kunnen faciliteren. Dat komt door een gebrekkige infrastructuur in het 
huidige museumaanbod van het Groeningemuseum en andere musea in de 
binnenstad.  
 
Doordat het Groeningemuseum op heden nog steeds een tentoonstellingsbeleid wil 
ontwikkelen, gebeurt het maar al te vaak dat de prachtige collectie Vlaamse 
Primitieven (deels) plaats moet maken en verhuizen. Dat heeft telkens een tijdelijke – 
doch beduidend lange – sluiting tot gevolg, wat maakt dat (internationale) bezoekers 
al te vaak voor een gesloten deur staan. Dat is niet alleen schadelijk voor het imago 
van de stad en van haar musea, maar heeft ook financiële consequenties door het 
wegvallen van inkomsten en de grote personeelsinzet om de vaste collectie te 
verhuizen en daarna terug te plaatsen.  
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Andere locaties, zoals het Hospitaalmuseum, hebben 
dan weer geen praktisch geschikte en geklimatiseerde 
ruimtes die voldoen aan de internationale 
museumnormen.  
 
Een bijkomend argument voor de uitbreiding is dat de 
musea door hun chronisch gebrek aan 

tentoonstellingsruimte, niet kunnen inspelen op de opportuniteit van bruiklenen die 
aangeboden worden door particulieren. Door het plaatsgebrek worden de musea ook 
gedwongen zich te blijven concentreren op de “oudere” kunst, wat een strategische 
beperking betekent en toeristische risico’s inhoudt op langere termijn.  
 
Architecturaal investeringen in musea zijn bovendien belangrijk, zowel naar imago als 
naar citymarketing wereldwijd. Voorbeelden in Vlaanderen zijn het MAS in Antwerpen, 
het KMSK in Brussel, het STAM in Gent en het M-Leuven. In Brugge is geen enkele 
museale investering voor uitbreiding gebeurd sedert 1930. De riante voorsprong die 
onze stad ooit had op één van haar kernactiviteiten – en tevens de troefkaart voor de 
museumbezoeker – wordt hierdoor ernstig bedreigd. 
 
Open Vld PLUS ziet in de St-Andreassite de 
oplossing om tegemoet te komen aan tal van 
uitdagingen voor het museumaanbod in onze stad. 
De St-Andreassite is qua oppervlakte groot genoeg 
om het museum uit te breiden en bovendien zou 
het mooie stadsparkje (met rei!) toegankelijk 
gemaakt kunnen worden voor het bredere publiek. 
De site heeft een rijk historisch verleden; een 
gedeelte van de gronden van de voormalige Eeckhoutabdij worden hierdoor opnieuw 
verenigd.  
 

De uitbreiding via de St-Andreassite en het 
Europacollege houdt ook diverse voordelen in ter 
attentie van de KTA-site. Zo wordt de inrichting 
van een gezamenlijke onthaal en inkom aan de 
Dijver daardoor mogelijk en zijn er 
efficiëntiewinsten door een kleinere noodzaak aan 
personeelsleden en het niet langer hoeven te 
verplaatsen van kunstwerken. Het project zou 

tevens meer uitstraling geven aan de Dijver door een grotere zichtbaarheid ervan.  
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In het museumkartier voorzien we ook ruimte aanbod op maat van elke doelgroep. 
Naar analogie van het Museum Quarter in Wenen wil Open Vld PLUS ijveren voor:  
 

- Een museale plek voor kinderen met de focus op ontdekking, creatie, theater, 
… 
- Ruimte voor creatie; een artisanale zone; 
- Open ruimte voor bezoekers en bewoners; 
- Een toffe museumbar of –restaurant; 
- Een hippe museumshop met een uitgelezen aanbod;  
- Spin-offs door de investeringen die plaatsvinden voor de exposities; 
- Eventueel clustering van vintage-of designmarkt.  

  
Open Vld PLUS ziet zelfs ruimte om in het museumkwartier ook een museum onder te 
brengen dat uitsluitend toegewijd is aan vrouwelijke kunstenaars. Momenteel bestaat 
er wereldwijd zo maar één museum, met name in Washington (Verenigde Staten).  
 
Zelfs door de uitbreiding van het museumkwartier met de St-Andreassite, en door het 
huidige onderkomen van het Europacollege, kunnen de KTA-site en de vervallen kapel 
hun rol blijven spelen in de museale positionering van Brugge als kunststad. Op 
langere termijn kan op die manier gelijke tred gehouden worden met vergelijkbare 
projecten in andere kunststeden.  
 
c. Stadsarchief Brugge 

 
Ook het Stadsarchief Brugge beschikt over een unieke collectie met een uitzonderlijk 
grote cultuurhistorische waarde. De markante locatie geeft een meerwaarde aan de 
uitstraling van de culturele werking. 
 
Een belangrijk aandachtspunt voor het stadsarchief, is om werk te maken van een 
volwaardig geautomatiseerd archiefbeheerssysteem dat de huidige diverse vormen 
van ontsluiting bundelt in één systeem. Dit is immers de poort van een cultureel-
archiefinstelling naar de buitenwereld en bijgevolg een absolute prioriteit. 
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2. ERFGOED OPENSTELLEN – 
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK 

 

DIGITALISERING SCHEPT NIEUWE KANSEN 
 

Open Vld PLUS wil het Brugs Erfgoed (religieus, 
muzikaal, literair,…) breder openstellen. Het gaat 
daarbij zowel over effectieve openingsuren, maar 
ook over toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, 
slechtzienden of slechthorenden.  
 
Brugge heeft een rijk erfgoed, zowel roerend als onroerend. Weinig andere steden 
kunnen een dergelijk unieke collectie voorleggen. Open Vld PLUS pleit voor zowel de 
digitale als de fysieke ontsluiting van de respectieve collecties en erfgoed. 
 
Om dat te realiseren is de introductie van digitalisering essentieel; die schept namelijk 
heel wat nieuwe kansen. Bezoekers moeten op een eenvoudige manier bepaalde 
zaken – zoals openingsuren, inhoud en duiding – onmiddellijk digitaal kunnen 
opzoeken. Door digitale culturele content als open content ter beschikking te stellen, 
wordt een zo breed mogelijke cultuurspreiding voor de lokale en internationale 
gemeenschap gerealiseerd, wat een essentiële opdracht is van de cultuursector. 
Musea Brugge heeft – mede door het ontbreken van een digitaal verantwoordelijke –
te kampen met een grote achterstand op het vlak van digitaal presenteren en toeleiden.  
 
Bovendien kan inzetten op digitalisering nieuwe distributiemodellen teweegbrengen. 
Zo kan een museum bijvoorbeeld digitale afbeeldingen van schilderijen en 
kunstvoorwerpen beschikbaar maken, die vervolgens door het lokaal toerismebureau 
gebruikt kunnen worden in een applicatie met toeristische wandelingen door de stad. 
Op die manier bereiken de afbeeldingen ook toeristen die niet zo snel een museum 
binnengaan of zullen deze toeristen sneller geneigd zijn het museum te bezoeken.  
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3. BRUGS IMMATERIEEL 
CULTUREEL ERFGOED 

 

Immaterieel cultureel erfgoed is iets wat bijzonder sterk leeft onder de mensen. Om 
die reden is het belangrijk dat het ook de nodige aandacht en erkenning krijgt.  

 
Het Brugs immaterieel erfgoed, zoals de Heilige Bloedprocessie 
maar ook al het vakmanschap dat gebundeld wordt onder 
‘Handmade in Brugge’, is belangrijk en krijgt van Open Vld PLUS de 
nodige aandacht.  
 

 
Open Vld PLUS onderstreept dat het belangrijk is om samen met de betrokken Brugse 
erfgoedgemeenschappen te trachten al ons immaterieel erfgoed – dat een actief 
onderdeel uitmaakt van onze lokale samenleving en dat we willen doorgeven aan 
volgende generaties – te laten opnemen in de Inventaris Vlaanderen. 
 
Inventaris Vlaanderen brengt sinds 2008 het immaterieel erfgoed systematisch in kaart 
en is een inspiratiebron, kennisbank en contactforum voor al wie het mee een 
kwalitatieve toekomst wil bieden. Wil het Brugs immaterieel erfgoed blijven bestaan, 
dan dient het van generatie op generatie te worden doorgegeven en een eigentijdse 
betekenis mee te krijgen. Zo niet dreigen bepaalde Brugse tradities voorgoed verloren 
te gaan.  
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4. VAN TRIËNNALE NAAR 
BIËNNALE 

 
 
De Triënnale is zonder twijfel een goed initiatief, 
maar voor Open Vld PLUS mag het nog ietsje meer 
zijn. Wij pleiten voor een tweejaarlijkse grote 
klassieke tentoonstelling met internationale allure, 
afgewisseld door een explosief evenement met 
hedendaagse kunst en architectuur. Open Vld PLUS 
kiest met andere woorden voor een biënnale.  
 
In het kader daarvan willen wij de verloederde parking op de site van Oud St-Jan 
ombouwen tot een tuin met hedendaagse beeldende kunst. De tuin kan dienen als 
rustpunt voor bewoners en bezoekers. Hernieuwde onderhandelingen met de huidige 
uitbating (erfpacht) dringen zich op. 
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5. NAAR EEN VOLWAARDIGE EN 
HIPPE CREATIEVE WIJK 

 
 
In een straal van circa 150 meter rond de Republiek in de Sint-Jakobsstraat bevinden 
zich maar liefst 16 creatieve ondernemingen. Open Vld PLUS is er van overtuigd dat 
hier meer dan ooit op moet ingezet worden, met op maat gemaakte tijdelijke en 
stimulerende maatregelen.  

 
Cinema Lumière, het Mooov-festival, het Conservatorium, 
Bib, Biekorf, The Box, Handmade, Turbo – start ups, 
KAAP, het stadslabo,… Het zijn stuk voor stuk prachtige 
initiatieven en ze horen erkenning, respect en 
ondersteuning van het stadsbestuur te krijgen.  
 
 

Open Vld PLUS ziet hier ook ruimte voor ‘placemaking’, waarbij inwoners en andere 
belanghebbenden betrokken worden bij het inrichten van de Brugse openbare ruimte. 
Placemaking heeft tot doel een “plaats te creëren” waar mensen graag verblijven en 
zich thuis voelen. Even over de landsgrenzen kijken naar de vijf focusgebieden in 
Leeds (Verenigd Koninkrijk)  leert ons het succes daarvan kennen:  
 

- A city of creators: of hoe makers kansen moeten krijgen om te floreren. 
- A place of many destinations: of hoe overal in de stad cultuur een rol moet 

spelen. 
- A connected city with a “yes mentality”:  of hoe samenwerking, vertrouwen 

en openheid mensen doet openbloeien. 
- A leading international Capital of Culture: of hoe internationaal denken en 

handelen grenzen moeten slopen. 
- A fast-paced city of cultural innovation: of hoe technologie voor kunst en 

cultuur nieuwe mogelijkheden ontsluit. 
  



 
 

  10 

6. MUZIEK EN DANS 
 
 
Het Brugse Concertgebouw wordt internationaal geroemd omwille van zijn 
programmering én architectuur en behoort qua akoestiek tot de beste zalen in de 
wereld.  Het Concertgebouw werd dan ook terecht op voordracht van Vlaams minister 
voor cultuur Sven Gatz (Open Vld) een Vlaamse Kunstinstelling.  
 
Open Vld PLUS ijvert ervoor dat het Concertgebouw 
de grote trekker blijft voor muziek en dans in onze 
stad. Een optimale samenwerking met het 
Cultuurcentrum, met Cactus, Kaap, Anima Eterna, het 
MA-festival en andere (ook kleinere) lokale spelers is 
absoluut noodzakelijk om een proactief muzikaal- en 
dansbeleid te kunnen blijven voeren.  
 
Jazz zit enorm in de lift. Alle conservatoria en academies breiden hun aanbod uit met 
jazz en improvisatie. Brugge moet daar volgens Open Vld PLUS in meegaan en 
inzetten op een nieuw jaarlijks jazzfestival van topniveau. Jazz trekt een aanzienlijk 
jong publiek aan en bovendien heeft Brugge met Kaap een unieke wereldspeler in 
Vlaanderen. Kaap is steeds pionier geweest van de Europese jazz en heeft al enige in 
Vlaanderen een eigen platenlabel. Vele grote namen zijn dan ook in onze stad geweest 
voor een concert of hebben hier een opname gemaakt. Dat moeten we stimuleren! 
 

Het Festival van Vlaanderen zorgt er al meer dan 40 jaar voor 
dat Brugge één van de toplocaties voor Oude Muziek is. Het 
is volgens Open Vld PLUS cruciaal dat we het MA-festival 
blijven ondersteunen, want dit is een niche die heel nauw 
aansluit bij de gekende Brugse cultuur. Net als December 
Dance en het Cactus-festival overigens! We blijven ons de 

vraag stellen wanneer Cactus eindelijk over een zaal zal kunnen beschikken.  
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7. DAG VAN DE 
MUZIEK  &  NACHT VAN DE 
KUNSTEN 

 
 
Sedert 1982 is 21 juni de internationale dag van de muziek. In meer dan 700 steden 
verspreid over 120 landen komen daarvoor mensen op straat om muziek te maken. 
Het is de bedoeling van Open Vld PLUS om zowel professionele als 
amateurmuzikanten aan te moedigen om ook bij ons samen op straat te musiceren. 
Dat draagt bij tot meer samenhorigheid, creëert een ‘feel good’-gehalte bij inwoners 
en verhoogt de leefbaarheid.  
 
Een belangrijke voorwaarde van een ‘Dag van de Muziek’ is dat alles gratis is en zo 
ook maximaal toegankelijk voor iedereen. Op die manier moet het mogelijk zijn voor 
iedereen om te participeren. 
 

Open Vld PLUS is voorstander om aansluitend een 
‘Nacht van de Kunsten’ te organiseren, waarbij alle 
Brugse musea open zijn tot middernacht.  Brugge 
Plus kan daarvoor een nachtelijke route uittekenen 
waardoor bezoekers of inwoners van Brugge 
doormiddel van diverse kunstwerken de stad 
kunnen (her)ontdekken vanuit een onverwachte 
hoek of dankzij een bijzonder lichtinval op bekende 

of verlaten en originele locaties. Heel wat culturele instellingen, musea en andere 
openbare of private plekken zullen in het kader van ‘Nacht van de Kunsten’ tot 
middernacht (of later?) gratis open zijn. 
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8. LOKAAL CULTUURBELEID   
 

EEN EVIDENT SPEERPUNT 
 

Op een geïntegreerde en participatieve wijze moeten er bruggen gebouwd worden 
tussen de vele culturele spelers. De bibliotheek, het cultuurcentrum, het 
Concertgebouw, de Republiek, Cactus, Kaap, de culturele stadsdiensten en Brugge 
Plus kunnen als draaischijven en makelaars zorgen voor verbinding en zichtbaarheid. 

 
Brugge heeft als centrumstad meer dan voldoende kritische massa en culturele 
actoren om een rijk en veelzijdig klimaat te organiseren en te ondersteunen passend 
binnen de globale beleidsstrategie van de stad Brugge. De stad moet instaan voor alle 
vormen van creatieve kapitaal onder haar inwoners. Ze hoort een rol te spelen in 
talentontwikkeling, vernieuwing en experiment, in samenwerking tussen de 
verschillende departementen (onderwijs, welzijn, economie, toerisme,…) en in sociaal-
culturele en sociaal-artistieke initiatieven, zowel amateuristisch als professioneel.  
 
De talrijke acties voor het behoud van de 
Ryelandtzaal, waar ook Open Vld PLUS aan 
deelnam, zijn een duidelijk bewijs van de 
noodzaak onder culturele verenigingen voor 
groter aanbod van vergader-, expositie- en 
repetitieruimtes. De zalen moeten groot genoeg 
zijn, deftig onderhouden worden en vooral ook 
centraal beheerd worden. Wij willen structurele 
investeringen naar de bouw, en het onderhoud 
van ruimtes voor alle amateurkunstenaars en verenigingen. Er dient tevens een 
digitaal platform gecreëerd te worden waarop informatie over gebruik van beschikbare 
ruimtes transparant geraadpleegd kan worden en waar een zaal op een uiterst 
efficiënte manier geboekt kan worden. 
 
Een samenwerking met de (Brugse) scholen moet opgezet worden om leerlingen en 
scholieren kennis te laten maken met het cultureel aanbod in onze stad. Ook de 
bedrijfswereld, de havengemeenschap van Zeebrugge en de West-Vlaamse 
hogescholen kunnen betrokken worden. 
 
Met het lokaal cultuurbeleid moet er ook aandacht zijn voor belangrijke 
maatschappelijke thema’s zoals veroudering, verarming en verkleuring, waar cultuur 
een hefboomfunctie kan in spelen. 
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Enkele voorbeelden van een doordacht lokaal cultuurbeleid zijn: 
 
• Vzw De Bolster (Kortrijk) maakt samen met Theater Antigone prachtige 

voorstellingen waarbij iedereen welkom is om mee te doen. Ze werken samen met 
sociale organisaties als De Kier, Centrum Overleie, CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
Akzie en met amateurtoneelgezelschappen.  

• Het rijke amateurkunstenveld waartoe de harmonieën en de theatergroepen 
behoren.  

• Het veelzijdige en laagdrempelige circusaanbod dat tot in de Brugse wijken 
verspreid is.   

• De bibliotheek van Brugge dat meer dan ooit een kenniscentrum wordt en inzet op 
leesbevordering en leesplezier in samenwerking met het Brugse 
onderwijslandschap en jeugdverenigingen. 

• Het organiseren van een infomarkt met alle amateurkunstenaars en verenigingen 
om hen zo met mekaar in contact te brengen. 
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9.  JEUGD- EN 
JONGERENPARTICIPATIE  

 

VAN MEEMAKEN TOT MEE MAKEN  
 
Bij elk evenement moeten we ons afvragen of het aanbod ook aantrekkelijk is voor 
kinderen en jongeren, en – indien niet – waar we eventueel een koppeling kunnen 
maken naar dat doelpubliek. Open Vld PLUS pleit ervoor dat er bij elk beleidsaspect 
van kunst en cultuur een ‘jongerenreflex’ gemaakt wordt. We willen iedereen activeren 
om samen te komen in een cultuurbad, ongeacht die persoons leeftijd of achtergrond. 
Cultuur moet er voor iedereen zijn.   
 
Baby’s horen reeds geluiden van in de baarmoeder; kunst kan dus beleefd worden van 
in de wieg. Hoe vroeger de kleintjes in contact komen met kunst en cultuur, hoe groter 
hun verbintenis met kunst  zal zijn op langere termijn. 
 
Het hoeft trouwens ook niet altijd cultuur met de groet ‘C’ te zijn! Heel wat culturele 
elementen zijn zeer toegankelijk voor kinderen en jongeren:  
 
 - Ateliers voor de allerkleinsten.  
 - Filmmaking voor tieners. 
 - DJ-sets voor youngsters (bijv. op donderdag voor studenten) 
 - T-dansants voor de actieve 50-plussers  
 

 
 
Hier ligt een belangrijke rol voor de – nu nog erg kwetsbare – 
vzw De Batterie, die prachtig werk levert en er fantastische 
initiatieven op na houdt.  
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Wat zeker moet kunnen in een culturele stad als Brugge:  
 

- De Voorleestoer in Sint-Niklaas, waar de stedelijke bibliotheek (en haar 
satellietbibliotheken) maar liefst 2000 jongeren op de been brengt om kennis te 
laten maken met literatuur, erfgoed en de stedelijke historie.  

- Kunst en theater in kleine groepjes bij mensen thuis brengen: het is 
laagdrempelig en bevordert de spreiding. 

- In het Museumkwartier kan ook geïnvesteerd worden in een museumafdeling 
met een aparte selectie die focust op kinderen en jongeren.  

- Nog beter om kinderen te betrekken, is om bij evenementen of tentoonstellingen 
een kinder- of kleuterparcours te integreren, met leuke workshops en 
interactieve spelletjes.  

 
In Brugge zijn sinds jaar en dag twee scholen actief met een hoge reputatie in het 
kunstonderwijs, namelijk de Academie en het Conservatorium. Beide scholen moeten 
een permanente structurele ondersteuning krijgen. Zij zijn de broedplaats van jong 
aanstormend talent. Die jongeren moeten zich volledig kunnen ontplooien en uitleven 
in Brugge, zodat ze goesting hebben om in Brugge te blijven.  
 
We hechten ook belang aan bijkomende ateliers en 
repetitielokalen voor Brugse artistieke talenten. Er kan 
zeker werk gemaakt worden van een nieuwe 
bestemming voor alle leegstaande gebouwen in 
Brugge: kloosters, Groenplaats van Kaap, lagere 
school Hemelsdaele, Howest Vlamingdam, de Sint-
Godelieve abdij,…   
 
De “Makers” sluit hier perfect op aan. Vanuit welke vorm van creativiteit ook, groeit 
finaal de wens om iets te delen of aan de man te brengen. Kunstenaars en ontwerpers 
moeten zowel fysieke als mentale ruimte krijgen om hun creativiteit te kunnen 
botvieren en er uiteindelijk hun broodwinning van maken. Gemeenschappelijke hubs 
voor creatieve kruisbestuiving moeten ondersteund worden door het stadsbestuur. 
 
Sinds de provinciehervorming zijn culturele aangelegenheden niet langer een 
bevoegdheid van het provinciebestuur. De stad moet die rol overnemen en inzetten op 
jonge kunstenaars. Jonge kunstenaars die juist de schoolbanken verlaten, worden 
minder sterk gecapteerd door het Vlaamse cultuurbeleid en moeten dus kunnen 
rekenen op lokale ondersteuning. De stad Brugge kan dat doen door in te zetten op 
werkplekken, residenties, kunstenaarsateliers, beurzen,…   
 
Het is aan de stad om een impulsbeleid te voeren en om een klimaat van kansen 
creëren te scheppen. 
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10. EEN KWALITATIEF   
EVENEMENTENBELEID 

 
 

Brugge is dringend toe aan structurele investeringen voor een upgrade van het 
evenementenbeleid in onze stad. Daarnaast is er nood aan een kwaliteitscontrole en 
kwaliteitslift van het bestaande aanbod, ook in het kader van een aantrekkelijk en 
economisch waardevol toerisme. Brugge Plus heeft hier een belangrijke rol in te 
spelen.  
 

Kook Eet teert al jaren op dezelfde formule en evolueert niet mee. 
Waar is het festival van de Flemish Primitives gebleven? Alle 
foodies trekken naar Gent (The Trend Kitchen) dat met nieuwe 
concepten, kookworkshops en onderzoek naar foodpairing 
internationale aandacht geniet. Qua citymarketing-gehalte zijn 
dergelijke evenementen van onschatbare waarde.  
 
 

 
Ook de Brugse kerstmarkt is toe aan een 
vernieuwd concept. Voor inwoners van onze stad 
is de kerstmarkt in haar huidige vorm compleet 
versleten en onaantrekkelijk geworden. Tabula 
rasa dus, en durven vertrekken van een wit blad. 
Enkel zo zullen we Bruggelingen terug naar onze 
binnenstad en onze kerstmarkt kunnen lokken.  
 
Maar al te vaak wordt bij het evenementenbeleid gekeken naar de binnenstad van 
Brugge. Er moet meer ingezet worden op andere delen van onze stad, denk maar aan 
de prachtige Vesten en onze andere dorpskernen. Ook de deelgemeenten maken deel 
uit van Brugge! 
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11. CULTUREEL ONDERNEMEN  
 

TAXSHELTER / CITY-MARKETING / 
BURGERPARTICIPATIE 

 
 
Open Vld PLUS wil zijn cultuurbeleid staven op basis van een degelijke culturele 
landschapstekening (‘as is’) om dan te evolueren naar een visienota met een ‘to be’-
situatie.  Enkel op die manier komen we tot de noodzakelijke en duurzame culturele 
landschapszorg. Het is een formule die zeer goed geslaagd is in Leuven. 
Complementair samenwerken met alle actoren zal de sleutel zijn van ons succes.  
 

Tax shelter voor film en podiumkunsten is een vorm van 
belastingverlaging aan de hand van fiscale voordelen voor 
wie investeert of belegt in de cultuursector. Daar kunnen 
heel wat extra middelen uit voortvloeien voor film- en 
podiumproducties.  
 
 

Volgens Open Vld PLUS moet onze stad veel harder inzetten op nationale en 
internationale citymarketing en daar kan een bloeiende cultuur een belangrijke rol in 
spelen. Brugge moet zichzelf veel beter en kwaliteitsvoller durven verkopen. Door het 
rijk cultureel erfgoed in Brugge kunnen we een kunstminnend publiek aantrekken, wat 
een meerwaarde betekent voor onze stad. Verblijfstoerisme betekent een 
economische meerwaarde en draagt bij tot de leefbaarheid van de inwoners van 
Brugge; een overvloed aan dagjestoeristen bieden niet diezelfde meerwaarde en 
ondergraven de leefbaarheid in de binnenstad.  
 
Tot slot willen we, zoals gestipuleerd door minister van cultuur Sven Gatz (Open Vld), 
inzetten op burgerparticipatie-en begroting. Dat moet de burger de ruimte geven om 
zelf (mee) te beslissen aan welke projecten en initiatieven het cultuurbudget toegekend 
wordt. Kunst- en cultuurparticipatie kan aanzetten tot dialoog en kan de blik verruimen. 
Het maakt burgers kritischer, maar toch ook respectvol ten opzichte van andere 
kunstvormen. 
 
De culturele evenementen en grote tentoonstellingen zullen bijdragen tot de blijvende 
faam van de stad, het verblijfstoerisme opwaarderen en zo bijdragen tot financiële 
inkomsten voor de stad. 
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12. STADSBESTUUR ALS 
AANTREKKELIJKE PARTNER  

 

SAMENSPEL IN VERTROUWEN  
 
 
Voor Open Vld PLUS is het cruciaal dat het 
stadsbestuur niet langer opereert als een entiteit die 
reglementeert en middelen geeft  in ruil voor controle 
en sturing, maar eerder als een aantrekkelijke partner 
die werkt in een context van vertrouwen met burgers, 
wijken, districten en het verenigingsleven. Het ‘voor 
wat, hoort wat’-principe moet plaats maken voor een samenspel in vertrouwen.  
 
Concreet zou dat kunnen betekenen dat het stadsbestuur…:  
 

- … deskundigheid ter beschikking stelt en inzet op betrokkenheid.  
- … tendensen, vraagstukken, dynamieken en projecten snel weet op te sporen. 
- … processen van vernieuwing of verbreding weet te begeleiden zonder ze te 

recupereren of te dirigeren.  
- … de publieke ruimte weet te structureren als een arena die gestuurd en gevoed 

wordt door alle betrokkenen.  
- … middelen weet te genereren of te ontsluiten voor oude en nieuwe projecten, 

niet alleen via subsidiëring, maar ook via microkredieten, of door garant te staan 
in een opstartfases of door te bemiddelen bij private investeerders.  

- … een belangrijke brug slaat met het Vlaamse beleidsniveau om complementair 
te kunnen werken.  
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