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INLEIDING  
 

De horecasector is een belangrijke sector voor bewoners en bezoekers. Vandaag is 
iedereen veel bezig met eten en drinken. Men is natuurlijk vaak thuis maar velen gaan 
graag uit eten. Eten is altijd een stukje genieten. Men spreekt vandaag zelfs van een 
eetcultuur. Ook bier behoort recent tot het werelderfgoed. In een stad met een Unesco 
label kan dat een versterking zijn.  
 
Brugge telt heel wat horecazaken. Er is voor elk wat wils. Van een snack tot een 
sterrenzaak. Ook in de horeca is vernieuwing nodig en kwaliteit. De prijzen en de 
kwaliteit van het eten zorgen ook voor de uitstraling van de stad. Horeca zorgt ook voor 
dynamiek. Een sfeer van genieten. 
 
Het hangt samen met de sfeer in de stad, de bereikbaarheid alsook het beleid inzake 
toerisme en het winkelbeleid. 
 
Vijf horeca-uitbaters kiezen bijgevolg voor Open Vld PLUS. Horeca-uitbaters Jan 
Vandenbogaerde (café Chalet), Caroline Lescouhier (Trattoria Pizzeria),  Kevin 
Koekelbergh (Cookie’s) en Alain Verhaeghe (café Muttley’s)  en Stephanie Croes 
(Blackbird) zetten hun schouders onder het Brugse stedelijke project.  
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15-PUNTEN PLAN  
 

1. Altijd terrasjes, het hele jaar door. We willen het 
tafereel dat zich elk jaar in november afspeelt 
verhelpen. Het weekend voor de grote afbraak 
zitten er nog 500 mensen op de terrassen op de 
markt in Brugge. Een week later is het desolaat. 
Dit is niet alleen nefast voor de stad maar ook 
voor de horeca die het hele jaar door veel te 
bieden heeft.   
 

2. Minder lasten en meer lusten. We zijn voor vrijheid en groei maar kwalitatieve 
groei. Net zoals in het winkelbeleid moeten we streven naar kwaliteit en naar 
een divers aanbod.  We investeren ook in OOB (ontzorgen ondernemers 
Brugge) waarbij de administratie de handelaar en horeca ontlast van 
administratieve molen en hun wensen begeleidt naar informatie, kansen en 
vergunning. 

 
3. Vrijstelling wintertaks en korting op terrastaks in het centrum mits kwaliteit. We 

willen gaan voor positief beleid. In het centrum kunnen we bijvoorbeeld korting 
geven op terrastaks als men aan kwalitatieve voorwaarden voldoet: bv. 
kerstverlichting weg, geen lichtreclame, onderhoud luifel in orde, de kwaliteit 
van de reclame moet gecontroleerd worden, kwaliteit van stoelen en parasols, 
gelijkvormigheid van kleuren en vormgeving, vernieuwing aanmoedigen, … het 
zijn slechts enkele voorbeelden. Wie dan geen overtredingen maakt krijgt zijn 
terrastaks terug.  
 
Geen wintertaks en terrastaks in deelgemeenten. Alle lasten moeten onder de 
loep genomen worden en het stadsbestuur heeft daar een grote rol in te spelen.  
Veel te veel cafés verdwijnen in de dorpen en deelgemeenten. 
 

4. Pleintjesplan. Wildgroei aan horeca tegengaan in de winkelstraten en horeca 
voorzien op de pleinen. Het is belangrijk om bestaande zaken rechtszekerheid 
te geven.  
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5. Spreiding evenementen in tijd en plaats en 
uitbreiden in de deelgemeenten. Niet enkel 
nieuwe initiatieven toelaten op eigendommen 
van de stad maar ook private initiatieven 
toelaten. Nieuwe (pop-up) initiateven zoals Urb 
Egg zijn goed maar aan het water op Genecor 
of aan oude poorten waar geen zaken zijn is dat een meerwaarde maar laat ook 
de private spelers initiatieven nemen en laat ook Urb Egg toe in private 
gebouwen bij particulieren gedurende korte periodes. Dit zou de sfeer van 
vernieuwing een duwtje in de rug kunnen geven. De stad moet nieuwe 
initiatieven aanmoedigen!  

 
6. Meer evenementen voor de jeugd op het nieuwe Zand waaronder ook het 

inrichten van een jeugdfestival, … We hopen dat lokale horeca-uitbaters dan 
mogen mee mogen organiseren of een tap zetten of stand.   
 

7. Horecazaken motiveren om langer open te zijn. Het 
geeft geen goede uitstraling aan het stadscentrum, 
noch voor de Bruggeling, noch voor de verblijfstoerist, 
indien de zaken op de markt reeds om 22u gesloten 
zijn. Dit maakt van Brugge op sommige momenten 
een dode stad. Het gaat om een aanmoedigende en 
motiverende houding naar horeca uitbaters. Een aanmoediging of stimulans 
zou o.a. de vermindering van de terrastaks kunnen zijn of het toelaten van 
grotere terrassen.  

 
8. Bereikbaarheid: voldoende Shop & Go zones voor bv. situaties waarbij men 

cadeaubonnen of afhaalmaaltijden ophaalt. Voldoende randparking en goede 
busverbindingen en betere communicatie hieromtrent. Eerste uur gratis 
parkeren ondergronds en voldoende ondergrondse parkeerplaatsen. Dit maakt 
het aantrekkelijker om in de binnenstad een ontbijt te komen nuttigen of te 
lunchen en het avondtarief in ondergrondse parkings verder te hanteren (nu 3 
euro vanaf 18 u). Recent ook 30 minuten parkeren in de winkelstraten voor 10 
cent (moet makkelijker kunnen met sensoren i.p.v. moeilijk systeem vandaag). 
Voor een uitvoerig programma inzake mobiliteit: zie programma mobiliteit.  
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9. Vast tarief voor taxi’s. De taxi nemen is voor veel 
mensen een ideale oplossing. Zowel na een nachtje 
stappen of als de afstand net iets te groot is of niet goed 
bereikbaar is op een andere manier. Het is daarom 
belangrijk dat vaste tarieven voor taxiritten worden 
vastgelegd zodat gebruikers niet voor verrassingen 
komen te staan.  
 

10. Meer nachtbussen. Niet alleen voor jongeren is het 
belangrijk om meer nachtbussen in te leggen, ook 
voor toeristen en Bruggelingen zijn nachtbussen een 
belangrijk transportmiddel. Het netwerk van 
nachtbussen moet daarom worden uitgebreid op vlak 
van frequentie en bereik.  
 

11. Uitgangscheque voor jubilarissen. Jubilarissen verdienen het om in de 
bloemetjes gezet te worden. Daarom is het belangrijk dat uitgangscheques 
worden uitgereikt en dat hier de nodige middelen voor worden uitgetrokken.  
 

12. Het introduceren van een app die je een overzicht geeft van wat er te doen is in 
je buurt en in je directe omgeving.  

 
13. De directe consumptie op straat aanpakken en 

meer eet-evenementen zoals Kookeet en voor 
startend talent i.s.m. lokale horecamensen. Directe 
consumptie op straat maakt de stad minder 
aantrekkelijk. We willen meer inzetten op eet-
evementen waar ook de lokale horeca beter vertegenwoordigd is.  
 

14. Stimuleren om zaaltjes aan en boven cafés in te richten om te vergaderen.  
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15. Ruimtelijke kwaliteit - Een propere en 
aantrekkelijke stad waarin de horeca ten volle 
kan bloeien. Het belang van horeca in Brugge 
is groot, het maakt onze stad aantrekkelijk, 
aangenaam en zorgt voor sociaal weefsel. De 
stad kan veel meer doen om de Brugse horeca 
te doen bloeien. Nette winkelstraten zijn heel 
belangrijk. Klanten mogen niet op terrassen 
zitten waarbij ze moeten uitkijken op stapels vuilnis/karton, … Meer 
bebloemings-elementen kunnen een aangename sfeer scheppen en voldoende 
fietsenstallingen op de pleinen kunnen een chaotisch geheel vol fietsen 
tegengaan.  
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