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1.	De	toekomst	van	Brugge	(2019-…):	een	stad	in	balans		
 

1.1. Inleiding		
 

De volledige binnenstad van Brugge is erkend door Unesco als werelderfgoed. Het 
‘Urb Egg’ of ‘stedelijke ei’ telt circa 20.000 inwoners.   
 
Als werelderfgoedstad trekt Brugge vanzelfsprekend heel wat toeristen aan. Jaarlijks 
floreren in de stad om en bij 5,27 miljoen dagtoeristen en 1,28 miljoen 
verblijfstoeristen.  
 
In zijn totaliteit passeren jaarlijks 7,82 miljoen bezoekers de revue, een 
duizelingwekkend aantal, dat ervoor zorgt dat we in Brugge een zeer bloeiende 
toeristische cultuur kennen.  Recent komen ook steeds meer cruisetoeristen naar 
onze stad (400.000 per jaar). 
 
De meest recente cijfers (2017) tonen aan dat er jaarlijks 169.933 overnachtingen 
zijn in B&B’s, daar waar het voor hotels zelfs gaat over 1.578.712 overnachtingen.  In 
2016 was er een bezetting van ruim 66%.  
	
De hotels te Brugge waren in 2017 goed voor 1.561.228 overnachtingen, met hun 
3.471 kamers en 8.101 bedden. Rekenen we de erkende gastenkamers met hun 
100.592 overnachtingen en de aangemelde gastenkamers (57.874 overnachtingen) 
daarbij, dan zien we een totaal van 1.719.694 overnachtingen afgelopen jaar in onze 
stad.1 
 
Dit toerisme zorgt tevens voor 6000 jobs en is een zeer belangrijke economische 
factor. Terwijl men in sommige cultuursteden de toeristenstromen niet graag meer 
ziet komen, draagt het toerisme bij tot de werkgelegenheid van de Bruggeling. Veel 
familiebedrijven draaien op het toerisme en het toerisme draagt bij aan onze 
gezonde stadsfinanciën (goed voor een omzet van 441 miljoen). Uit een recent 

onderzoek van de Vlaamse overheid blijkt dat er ook 
nog een groot draagvlak is bij de Bruggeling voor de 
toerist (76% steunt het toerisme en wil dat het 
belangrijk blijft in Brugge), waarover verder meer.  
 

Bruggelingen zien toerisme als een positief gegeven voor hun stad. Sommige 
mensen zijn negatief maar we moeten ervoor zorgen dat deze ervaring en perceptie 
beperkt blijft. We moeten de stad in balans houden.  De stad in balans houden is 

                                            
1 Meeste recente info stad Brugge via schriftelijke vraag aan dienst financiën door raadslid Van 
Volcem. 
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volgens ons dé opdracht na 2019 als we Brugge ook verder als woonstad willen 
behouden, een stad waar het kwalitatief is om te wonen. Brugge mag niet 
overrompeld worden door toeristen. We moeten inzetten op leefbaarheid en dat vergt 
een aangepaste visie op toerisme. Een nieuw strategisch plan voor toerisme moet 
als prioriteit hebben dat de stad in balans is. Om een stad in balans te houden heb je 
nood aan visie.  
Een visie over alle beleidsdomeinen heen. “Stad in Balans” is een integraal plan 
om het evenwicht tussen wonen en toerisme te monitoren en bewaken. Een 
gecoördineerde opdracht voor verschillende schepenen. 
 
Met Open Vld  PLUS willen we zeker de Bruggeling niet tegen de toerist opzetten, 
integendeel. We willen een kwalitatieve groei van het toerisme en we willen ook dat 
de bewoners gelukkig zijn met de toeristen in hun stad.   
 
We willen zeker geen minder toeristen maar we willen er meer. We willen wel meer 
verblijfstoeristen en het aantal dagjestoeristen beheersen. We willen dat de toeristen 
gespreid in tijd naar onze stad komen, de bezetting van de hotels goed is en aan 
rendabele prijzen. We zetten in op kwalitatieve groei voor de bewoner, de horeca, de 
leveranciers, de hotelier, de musea, de winkeliers en de belevingseconomie.  
 

1.2. Wat	is	de	balans	vandaag?	
 
Brugge moet ook een woonstad blijven en aantrekkelijk zijn voor de Bruggeling. Dit 
vergt een evenwichtige visie en constant bijsturing. Helaas zien we dat het huidige 
stadsbestuur (SPA en CD en V) bang is om bij te sturen. Toch is bijsturing echt 
nodig.   
 
Wat stellen we vast de laatste zes jaar:  
 

• een echte verschraling van het winkelaanbod (veel dezelfde winkels) 
 

• veel leegstand in de hoofdwinkelstraten  
 

• wildgroei van souvenirwinkels   
 

• de functiewijzigingen in de binnenstad worden niet meer in kaart worden 
gebracht  
 

• er wordt minder gewerkt in de binnenstad 
 

• veel evenementen gaan gepaard met afsluiting van de stad en slechte 
communicatie daarover 
 



 
 
 
 

 
  

5 

• kerstmarkt met weinig uitstraling waar de Bruggeling zijn ongenoegen over uit 
 

• verlies van hoogstaande evenementen (Ronde van Vlaanderen) 
 

• overvolle vuilnisbakken en afvalcontainers met zwerfvuil tot gevolg (zie foto’s) 
• stijging van het massatoerisme door de cruises 

 
• veel dagjestoeristen en te weinig verblijfstoeristen (nog niet op peil van 2014) 

 
• te volle straten overdag en te weinig volk s’ avonds (beetje doods)  

 
• overvolle parkings op piekmomenten 

 
• teveel mensen op het voetpad (te smal) …waardoor het gevaarlijk wordt voor 

fietsers 
 

• vertrek van jonge mensen uit onze stad (braindrain- slechts 17 procent jonge 
mensen in de binnenstad) 
 

• te weinig nieuwe jobs en te weinig nieuwe starters  
 

• strenge regelgeving inzake terrassen die gepaard gaat met dienstbetoon 
 

• strenge regelgeving voor nieuwe initiatieven en starters en rechtsonzekerheid 
bij wat wel en niet kan  
 

• slecht onderhouden patrimonium op sommige essentiële plaatsen 
(Poortersloge, monument aan tuin Groeninge) 
 

• slechte staat van het wegdek (Katelijnestraat)  
https://www.facebook.com/mercedes.vanvolcem/videos/2082264885371938/) 
 

• vertrek van kruidenierswinkels voor bewoners, alsook vertrek van viswinkel en 
bloemenzaken en vrije beroepers uit de binnenstad 
 

• stopzetten van winkels die jaren een icoon waren in onze binnenstad (Meire, 
Noteboom, Danneels, ….)  
 

• vertrek van de administratie uit de binnenstad naar het station en vertrek van 
scholen (Sint-Andreas bvb., Howest, …) 
 

• vertrek van andere zelfstandigen wegens problemen met belevering of 
wegens het nieuwe parkeerplan 
 

• weinig vernieuwing in het openbaar domein (Zand is een betonvlakte) 
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• geen WiFi zones in de stad, geen co-workingspaces (nu eentje wellicht in 
september) 
 

• geen slimme verlichting 
 

• geen visie stadsvernieuwing in het openbaar domein (parkeren sensoren of 
parkeerapp, energie) 
 

• geen proper water in de reien en visie op het water (enkel zwemmen in het 
weekend op 1 plaats als het water proper is) 
 

• geen beleving op de vesten en vrijetijdszones voor de Bruggelingen 
 

• geen picknickparken en stadsstranden zoals andere steden waar mensen 
spontaan samenkomen (Graaf Visartpark is wel leuk), geen chill-plaatsen  
 

• geen elektrische bussen, weinig oplaadpalen voor elektrische auto’s, … 
 

• geen nieuw openbaar vervoersplan  
 

• aanleg van een parking aan de Katelijnebrug (oude visie op 
stadsontwikkeling) 
 

• ad hoc beslissingen zonder gefundeerd onderzoek (locatie beursplein voor 
beursgebouw, locatie nieuw museum, bestemming VTI site,…) 
 

• geen vernieuwend stadsmeubilair  
 
Brugge is een prachtige stad maar er zit zoveel meer in Brugge. Toch zien we sedert 
2013 ook vernieuwing. Een culturele dynamiek (Triënnale) die we toejuichen. De 
eerste versie werd minder gesmaakt maar de tweede was een voltreffer. We zien 
ook de start van de toekomst van Brugge (titel van mijn filmpjes in 2012). Ik leverde 
dit idee aan (per e-mail aan de burgemeester) nadat ik was gaan spreken in 
Amsterdam (stad-forum).  
 

1.3. Van	Unesco	naar	You	–Nesco		
 
De stad is in de eerste plaats een stad waar de Bruggeling woont, werkt en zijn vrije 
tijd kan besteden. De vraag is in welk Brugge willen we leven? 
 
We willen alvast de stad opnieuw aantrekkelijker maken voor de bewoner (zie ook 64 
actiepunten voor de binnenstad)2, de bezoeker (toerist), mensen die in onze stad 

                                            
2 Te raadplegen op: https://nieuwemotorvoorbrugge.be/wp-content/uploads/2018/06/Binnenstad-
Flash-Online.pdf 
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willen investeren (programma economie) en ook voor creatievelingen en kunstenaars 
(programma cultuur). Een boeiende stad waar het gezond leven is (zie programma 
gezondheid en bewegen, klimaat en duurzaamheid), waar veel groen in de buurt is 
en waar er veel te beleven is (vrije tijd).  
 
In het meest recente tijdschrift van Monocle (quality of life annual) is er een 
uitgebreid overzicht van de 25 top steden waar het leuk is om te leven (the 25 cities 
you’ll want to call home). The winning city is Munchen. The best of everything. 
Brugge komt er niet in voor, maar het is wel onze ambitie.  
 
Een boeiende stad trekt ook jonge mensen aan. We hebben jonge mensen in onze 
stad nodig. Velen pleiten voor 60 – plussers omdat ze in grotere getallen zijn. Wij 
willen op een moedige manier besturen en de vernieuwingen doorvoeren opdat 
Brugge opnieuw de goede richting zou uitgaan en we jonge mensen kunnen 
aantrekken. De meest leefbare steden zetten in op Smart City, veel groen, veel jonge 
mensen, investeringen in het verbeteren van de openbare ruimte, stadsstranden, 
ruimte voor de inwoners, een performant openbaar vervoersnet... 
  
We willen van Brugge de meest leefbare stad van Europa maken. We hebben 
alles in huis omdat te kunnen waarmaken. Dit vergt ook een visie op toerisme.  
 
Onze visie op toerisme vertalen we in ons plan “Stad in Balans”, een integraal plan 
over alle beleidsdomeinen heen. Beleid overstijgt vaak maar dan één bevoegdheid, 
daarom moet je ook goed samenwerken. Dit was niet het geval met de huidige 
beleidsploeg. Zes jaar ging het over wie de nieuwe burgemeester zou worden en niet 
over het belang van de Bruggeling, CD&V gunde burgemeester Landuyt geen 
zonlicht. Hierdoor bleef de stad vier jaar stilstaan. 
 
Als constructieve en inclusieve partij benoemen we ook de positieve zaken die de 
laatste zes jaar zijn gerealiseerd en die we willen verderzetten.    
 

De Triënnale is een cultureel evenement op het openbaar 
domein, maar het heeft ook een katalysatoreffect. De 
Bruggeling snakt naar vernieuwing  Het is een verademing 
voor zowel jong en oud. We vinden het een goed voorbeeld 
hoe toeristisch cultuurbeleid gericht op de 
meerwaardezoeker ook positief is voor de bewoner. Op 

vandaag is het beleid rond de Triënnale zeker en vast een stap in de goede richting 
met het oog op de kwalitatieve uitbreiding van onze binnenstad.   
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Echter, de concrete invulling kan nog heel wat kwalitatiever: voorzien van toiletten, 
uitbreiding van de terrassen toestaan, extra fietsenstallingen creëren, elektrische 
shuttlebussen daar waar er op vandaag enkel dieselbusjes voorhanden zijn, …  
 
De Triënnale is een fantastische opportuniteit die onze stad alle eer aandoet. Het 
culturele evenement is tevens stadsvernieuwing en daar willen we met Open Vld 
PLUS zeker me doorgaan. We willen ook de culturele dynamiek en stadsvernieuwing 
uitbreiden naar het economische en de vrijetijdssector. Brugge moet nu ook een 
economische dynamiek nastreven zodat mensen hier een job vinden in nieuwe 
sectoren. We moeten het verleden en het erfgoed koesteren maar we moeten ook de 
toekomst omarmen.   
 
De toekomst is voor ons economische vooruitgang boeken in het belang van de 
Bruggeling maar ook investeren in openbaar domein voor de Bruggeling en in de 
vrije tijd voor de Bruggeling. Investeren in openbaar domein is zeer sociaal. Het is 
een gelijkmaker want iedereen kan op dezelfde wijze van het openbaar domein 
genieten.   Brugge zal met ons altijd sociaal zijn (niet socialist) of niet zijn. We zijn 
een inclusieve partij, waar iedereen telt. Niet je afkomst maar je toekomst telt.  
 
Ook de zomer kent heel wat leuke evenementen voor de Bruggeling.  We denken 
aan de initiatieven op de Vismarkt waar Bruggelingen samenkomen en waar ook 
toeristen vertoeven.  Ik denk aan Cactusfestival waar veel Bruggelingen naar toe 
gaan, Klinkende Kroegen, Moods, uitzomeren, Benenwerk, … Dit zijn allemaal 
culturele evenementen die gesmaakt worden.  
 
In combinatie met een culturele en economische dynamiek en een nieuwe visie 
openbaar vervoer en mobiliteit en openbare ruimte kunnen we van Brugge de meest 
leefbare stad maken. Dat is alvast onze ambitie. Een nieuwe motor kan Brugge nog 
beter aansturen. 
 
De vele dagjestoeristen vragen ook om een nieuw toeristisch beleid, waarbij het 
toerisme niet alleen economische groei is maar ook leefbaarheid voor ogen heeft van 
de Bruggelingen. We willen een stad in balans. We maken eerst de balans op (meten 
en monitoren), stellen prioriteiten voorop en een actieplan en voeren een ‘Stad in 
Balans’ toets in.   
 
Vele toeristische steden worstelen met drukte en leefbaarheid. Wereldwijd zien we 
immers een toename van het aantal reizigers. Daar waar het in 1995 om ongeveer 
500 miljoen reizigers per jaar ging, waren dat er in 2015 al bijna 1,1 miljard.  
 
Door het toenemende massatoerisme waarbij de leefbaarheid van steden soms in 
het gedrang komt en de druk op o.a. stedelijke mobiliteit en parkeerplaatsen en 
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openbare ruimte toeneemt, zien we een dalende tolerantie bij bewoners. In Brugge is 
er nog een groot draagvlak bij bewoners (zie bijlage) maar de laatste twee jaar voel 
je dat er iets borrelt. De Bruggeling is niet langer tevreden over de evolutie van zijn 
stad. Het beleid moet worden bijgestuurd. Wij zijn de garantie op die bijsturing naar 
meer evenwicht via een vernieuwend beleid.  
 
We vragen ons af: what’s in for you? Wat betekent het toerisme voor jou? Hoe 
kan het beleid tot meer lusten leiden voor de inwoner en de economie? Hoe kan 
Unesco ook You-nesco worden? We willen dit realiseren via ons integraal plan, ‘Stad 
in Balans’. We willen de stad aantrekkelijker maken voor bewoner en bezoeker, 
jonge mensen, ondernemers en de creatievelingen . 

2.	Stad	in	Balans	=	een	integraal	plan	over	toerisme	en	leefbaarheid			
 
Het vinden van een gezonde balans tussen de eigenheden van een stad en zijn 
bewoners enerzijds en een bloeiende toeristische cultuur anderzijds is voor 
Open Vld  PLUS een heel belangrijk aandachtspunt.  
 
Aandacht dient te gaan naar de noden van de 
Bruggeling en het stimuleren van de kwalitatieve groei 
van Brugge zonder afbreuk te doen aan de 
leefbaarheid.   
 
We stellen daarom niet enkel een beleid voor inzake 
toerisme maar een integrale visie en aanpak. ‘Stad in Balans’ is een coördinerende 
opdracht over alle beleidsdomeinen heen en een reden voor Mercedes Van Volcem 
om burgemeester te worden: wonen, stadsvernieuwing, cultuur, beleving en 
spreiding van evenementen, mobiliteit, openbaar domein, veiligheid, afvalbeheersing, 
horeca-en winkelbeleid, communicatie en niet te vergeten ondernemerschap.     
 
‘Stad in Balans’ raakt aan veel beleid en uitvoering. Het vraagt een nieuwe manier 
om naar de ontwikkelingen in de stad te kijken. Bij ieder beleidsstuk, ontwikkeling, 
verandering etc. moet de vraag gesteld worden: wat is de invloed van de actie op de 
balans in de stad en hoe kan deze hier positief aan bij dragen (Stad in Balans 
toets). 
 
Er komt een Stad in Balans toets op collegebeslissingen. Het is een coördinerende 
opdracht die ik zeer graag op mij zou  willen nemen. Het balansvraagstuk vraagt om 
een degelijke kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de dynamiek van de stad: op 
welke momenten maken welke mensen gebruik van welke plekken, en hoe hangt dit 
samen met de beleving daarvan (zie hoger).  
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Meer inzicht in die dynamiek stelt ons in staat om effectieve maatregelen te 
bedenken en een beter onderbouwd gesprek te voeren (zie hoger).  
 
We zetten de initiatieven van de toekomst van Brugge verder en willen dat de 
toekomst ook gaat over 1) de stad in balans  2) de klimaatuitdagingen 3) 
stadsvernieuwing en openbaar domein 4) economische dynamiek in de stad. We 
koppelen er ook een budget aan.  Van ideeënfabriek en praatsessies naar bijsturing 
in het beleid.  
 
Het debat met de stad speelt hierin een belangrijke rol. De stad in balans brengen is 
een continu proces dat pas op de langere termijn echt zichtbaar wordt en mensen en 
stakeholders zich betrokken voelen.    
 
Brugge kan als Smart City hier werk van maken. Andere steden deden het al. 

 
Met het totaalplan van ‘Stad in Balans’ is het de bedoeling om een 
totaalconcept voor de balans op vlak van verschillende domeinen uit te 
werken.       
 

2.1.	 Toerisme	 in	 Brugge:	 een	 kwalitatieve	 rendabele	 groei	 in	 plaats	
van	een	kwantitatieve	groei		
 
De grote uitdaging is Brugge leefbaar houden voor de inwoners, een aspect dat in 

directe verhouding staat met de aantrekkelijkheid voor 
bezoekers. Brugge moet een internationaal sterk merk 
blijven maar tegelijkertijd moeten we de authenticiteit en 
identiteit bewaken en de kwaliteit van onze producten 
behouden. Toerisme moet een drijvende kracht zijn voor 
de duurzame groei en ontwikkeling van onze stad, eerder 
dan een punt van discussie.  

 
De groei en uitbreiding van Brugge is geen doel op zich. Voor 
Open Vld  PLUS ligt de focus op de meerwaardezoeker. Groei 
in kwaliteit in plaats van groei in kwantiteit. Overschaling en 
overrompeling dienen tegen gegaan te worden en kwaliteit 
voor de bezoeker alsook voor de bewoner moet steeds een 
centrale plaats krijgen.  Het groeiend aantal aanmerende cruiseschepen vinden we 
dan ook geen goeie evolutie. 
 
“De Bruggeling houdt niet van massatoerisme wel van individueel toerisme. Het is 
een uitdaging om de inkomende cruises te beheersen en ook de terminal als een 
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uitvalsbasis voor cruises te promoten zodat mensen die een cruise nemen eerst hier 
enkele dagen verblijven in de stad.”  
 
Dankzij het nieuwe cruisegebouw in Zeebrugge (ABC-tower) is er nu de mogelijkheid 
om in te checken. Er zijn nog wat kinderziektes (wachttijden) maar hopelijk wordt dit 
snel opgelost. 
 
Een groei kunnen we realiseren door in te zetten op de kalme periodes. We willen 
vooral groei van de verblijfstoeristen maar geen groei van de dagjestoeristen.  Het 
zou een goede ambitie zijn om het aantal overnachtingen te laten groeien en het 
aantal dagjestoeristen niet te laten groeien.  
 
Door een goede spreiding van evenementen en communicatie kan de bezetting in de 
hotels en B&B’s aangroeien en kan ook de prijs stijgen.  
 
Naast bezetting is ook natuurlijk de prijs belangrijk per nacht voor 
de sector. Het is belangrijk dat er geen ‘race to the bottom’ komt. 
Het is belangrijk dat het een rendabele sector blijft voor de 
actoren. Ondernemen is winst maken. In een competitieve 
omgeving betekent dit groei creëren en de juiste prijs hanteren.  
Het creëren van een aantrekkelijke en gastvrije stad waarin de 
balans tussen bezoekers en inwoners de topprioriteit is binnen 
het nieuwe beleid!  We maken er een positief verhaal van. We zetten in op meer 
verblijfstoeristen en minder dagjestoeristen.  We willen geen massatoerisme maar de 
meerwaardebezoeker. We bevorderen het kwaliteitstoerisme. 
 
Eens de dagjestoeristen weg zijn is het alsof er een bom in Brugge gevallen is. De 
kalmte na zonsondergang doet veel jonge mensen twijfelen om naar Brugge te 
komen wonen. Het versterkt het Bokrijk en openluchtmuseum gevoel (museum gaat 
toe om 19u) en dat imago is negatief voor jonge mensen. Daarom moeten er meer 
mensen verblijven. Verblijfstoerisme maakt ook de stad na 19u levend. 
 
Voorstel  1:  we gaan na hoe we meer regionaal kunnen spreiden.  

 
Regionale spreiding van toerisme geeft lucht aan de drukte in de binnenstad. 
Toeristen moeten verleid worden tot een bezoek aan de regio en niet zozeer enkel 
de binnenstad. Het ‘Urb Egg’ is ruimer dan enkel de binnenstad en ook buiten de 
gouden driehoek is er veel toeristisch potentieel. Het witte dorp Lissewege en 
Damme behoren ook tot de mogelijkheden die makkelijk met de fiets bereikbaar zijn.  
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Voorstel 2: we verlaten het concentratiemodel dat dagjestoerisme in de hand 
werkt.  
 
De meerwaardebezoeker wil ook andere facetten van Brugge leren kennen. Door het 
concentratiemodel werken we net het dagjestoerisme in de hand. De Gouden 
Driehoek is te bezoeken in een dag. Het winkelgebied in drie uur. Aangezien alle 
verblijfsaccomodaties gespreid liggen over de gehele stad, verspreiden de 
verblijfstoeristen zich nu al.  Dat stelt geen problemen.    

 
Voorstel 3: meer verblijfstoeristen en dagjestoeristen beheersen. 

 
De dagjestoeristen  besteden 1/3 van verblijfstoeristen. Dagjestoeristen leiden dan 
ook tot verschraling van winkelaanbod, monocultuur en op termijn tot leegstand en 
wildgroei. Deze verschraling moet stoppen. Dit is geen elitaire visie maar een visie 
die kwaliteit van leven voor de Bruggeling bewaakt. Brugge moet een woonstad 
blijven. 

 
De cruisetoeristen mogen zeker niet allemaal naar Brugge komen. Ze worden best 
afgeleid naar andere steden. Een stad als Brugge kan grote cruiseboten (8.000 
personen) moeilijk aan.  
 
De cruiseterminal zou vooral een vertrekplaats van cruiseboten moeten zijn. Het 
aantal cruises die toekomen moet echt gemonitord en gestuurd worden.  We moeten 
nagaan wat Brugge aankan om kwalitatief te blijven.  Brugge moet een woonstad 
blijven en niet overrompeld worden. Meer inzetten verblijf- en minder op 
dagjestoeristen en dit sturen via taksen en Mobiliteit. 
 
Voorstel 4: we pleiten ook voor een taks per cruisetoerist om ons project stad 
in balans te financieren.  
 
De taks per cruisetoerist wordt in ons voorstel 2 euro per persoon en zou 800.000 
euro opleveren.  Met deze middelen financieren we het project ‘Stad in Balans’. 
 
We laten ze niet allemaal naar Brugge komen maar laten ze ook uitzwermen naar 
andere steden, door in te zetten op uitgaande cruises (nu amper 5 van de 142).  

 
Voorstel 5: parkeertarief van Touringcars zonder overnachten verhogen naar 
50 euro per dag en niet op A-locatie laten staan.  
 
Voorstel 6: we bestellen een studie om na te gaan hoeveel toeristen onze 
binnenstad aankan.   
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Hoeveel verblijfstoeristen kan onze stad aan en hoeveel dagjestoeristen rekening 
houdend dat het evenwicht tussen wonen en toerisme in balans is en waar we groei 
kunnen realiseren.  
 
Voorstel 7: open data en slimme digitale oplossingen kunnen bijdragen aan het 
gebruiksgemak van de stad en een toegankelijkere stad creëren.   
 
Online reisadviezen en gratis WiFI op trein en openbaar vervoer kunnen aangeven 
hoe je de drukte in de stad kan mijden.  In Helsinki heb je een online dashboard met 
live informatie over drukte en activiteiten, reisadvies en luchtkwaliteit. Door bepaalde 
info te ontsluiten kan je ook files en rijen vermijden.  

	

2.2.			Openbaar	domein	en	beheersing	van	drukte		
 
De leefbaarheid optimaliseren binnen een totaal aanpak via het coördinatieplan van 
de stad in balans. We moeten ons bewust zijn van het belang van toerisme in 
Brugge. Daarbij is het belangrijk een goed beeld te hebben van de verschillende 
soorten van bezoekers die we ontvangen alsook de meerwaarde van het totale 
toeristische beleid voor de inwoners en lokale handelaren.  
 
Bruggelingen ervaren dat de stad steeds minder ‘van hen’ is en ze willen een 
positieve drukte. Vanuit deze optiek kunnen we de stad monitoren en kunnen we 
slimme beslissingen nemen en waar nodig ingrijpen.  
 

 
Bijgevolg willen wij een visieplan genaamd ‘Stad in Balans’ 
uitwerken waarbij we gaan voor een gecoördineerde aanpak 
op alle beleidsdomeinen.  
 
Het plan raakt daarom aan diverse bevoegdheden omdat 

we niet willen stilstaan bij hokjes denken.  
 
Integendeel, we gaan als positieve lijst voor het positieve geheel!  
 
‘Stad in Balans’ concentreert zich rond vijf ontwikkelingen waar de hinder het meest 
merkbaar en voelbaar is in Brugge:  
 

1. De toegenomen druk op de openbare ruimte waarin we ons verplaatsen in 
plaats (Katelijnestraat, Wollestraat, Steenstraat, Markt) en tijd 
(shoppingdagen, Kerstperiode, …) 
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2. De druk op functieveranderingen in de gebouwde ruimte (meer 
souvenirwinkels, omschakeling van winkel naar horeca, eenzijdig aanbod, ...) 

3. De effecten van de toegenomen vrije tijd op openbare ruimte en de daaraan 
gekoppelde evenementen 

4. Overlastbeheersing en handhaving (overvolle vuilnisbakken, zwerfvuil, …) 
 
Kort gezegd draait het rond hinder die ontstaat doordat we bewegen, verblijven en 
recreëren.  
 
Als positieve lijst beseffen we met Open Vld PLUS dat hier een werkbare balans in 
gevonden dient te worden maar dat dit op zich geen probleem zou mogen vormen, 
omdat we ervan overtuigd zijn dat we van de huidige drukte een positieve en 
aangename drukte kunnen maken door het nemen van de juiste beslissingen en 
door slimme ingrepen door te voeren.  
 
De ervaring van drukte is persoonlijk. Wat door de één als gezellig wordt ervaren is 
voor de ander druk. Drukte heeft ook een duidelijke gedragscomponent: met 
gedisciplineerd en beleefd gedrag is zelfs grote drukte voor veel mensen nog 
aanvaardbaar. Bij asociaal gedrag wordt drukte al snel vervelend of bedreigend. 
Drukte laat zich moeilijk ‘objectief’ meten.  
 

Verschillende vormen van drukte: positieve, gezellige 
drukte ervaren op plekken waar veel mensen komen. Er 
bestaat ook een ander soort drukte, namelijk de dynamiek 
die mensen teweegbrengen en die creativiteit, innovatie en 
interactie tussen mensen uitlokt. Dat geeft energie en 
maakt de stad aantrekkelijk. 

 
“Met ons plan ‘Stad in Balans’ willen we de drukte sturen zodat alles leefbaarder 
wordt. Daarvoor moeten we de ontwikkelingen goed volgen, meten en in kaart 
brengen, tools creëren en ontsluiten.” – Mercedes Van Volcem 
 
Voorstel 8: we moeten daartoe een monitor ontwikkelen, met praktische 
indicatoren die de drukte in kaart helpen brengen.   
 
De stad moet een dataprogramma ontwikkelen over bezoekersstromen en drukte.  
Een stad in balans monitor in Brugge in plaats van de stadsmonitor. Een slimme stad 
meet en weet en Brugge moet ook een Smart City worden.  

 
Voorstel 9: zwerfafval en overvolle vuilnisbakken (openbaar domein) pakken 
we slim aan.  
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Zwerfafval moet streng worden aangepakt en we moeten ook maken dat vuilbakken 
meer worden geleegd en slimme sensoren kunnen overvolle vuilnisbakken 
voorkomen waardoor er ook minder zwerfvuil is (of met ondergrondse containers). 
Maar ook de verschillende gebruikers hebben hierin hun eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Soms worden vuilnisbakken gebruikt omdat mensen geen 
vuilniszak willen kopen.  

 
2.3.	Toerisme	en	mobiliteit		
 
Drukte op straat wordt veroorzaakt door verschillende groepen die zich te voet, met 
fiets, scooter, bus of met de auto verplaatsen. Drukte leidt tot files en tot overvolle 
parkings en ontoegankelijkheid. Dit kan ook leiden tot gevaarlijke situaties voor 
fietsers als het voetpad te smal is. We kijken waar het nodig is om voetpaden te 
verbreden en meer ruimte aan de  voetganger te geven.  We willen ook meer ruimte 
voor voetgangers en comfortabele fietspaden. We zetten ook in op toegankelijkheid. 
In de Katelijnestraat bijvoorbeeld is het niet duidelijk voor de toerist dat daar nog 
doorgaand verkeer van auto’s mogelijk is en de staat van het wegdek is voor de 
gebruiker in een onaanvaardbare toestand. De heraanleg is dan ook een prioriteit3.  

 
Ook laden en lossen geeft vaak ergernis en oponthoud en leidt tot gevaarlijke 
situaties met fietsers die uit beide richtingen komen.   
 
Er komt dan ook een praktisch belever plan (Brugge Levert). Nu legt de stad 
moeilijke voorwaarden op inzake belevering voor de handelaars in de stad, maar ze 
voorziet zelf niet in een initiatief. In andere steden is dat anders. 

 
De bussen die toeristen afzetten en op het voetpad staan met de bus leveren files op 
en gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. We willen dan ook laad- en 
loszones voor touringcars voor verblijfstoeristen. 

 
Mobiliteit en parkeergelegenheden is iets wat leeft bij elke Bruggeling. Open Vld  
PLUS deed in dit kader recentelijk navraag naar het aantal parkeerplaatsen in 
Brugge: in totaal zijn er momenteel 4.840 ondergronds en 5.500 bovengrondse 
plaatsen.  
 
Uit de opgevraagde cijfers blijkt tevens dat er 20.000 Bruggelingen in het centrum 
wonen en dat meer dan 93 procent van de Brugse gezinnen een wagen heeft. Reden 
te meer om de fietser niet tegen de auto op te zetten en omgekeerd.  
 
                                            
3 Zie: https://www.facebook.com/mercedes.vanvolcem/videos/2082264885371938/ 
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Vele mensen gebruiken diverse vervoersmiddelen en niet iedereen is gezond 
genoeg om te fietsen.   
 
Bovendien werken 18.000 mensen in de binnenstad. Een snelle optelsom leert dat er 
simpelweg te weinig plaatsen zijn om al die auto’s een plek te geven. Dat bewoners 
nu vaak rondrijden om een vrije plaats te vinden in de buurt van hun woning, is dan 
ook niet verwonderlijk.  
 

Met het nieuwe parkeerplan is dat probleem niet 
verholpen. Uit de vorige Stadsmonitor (onderzoek bij 
Bruggelingen, red.) blijkt bovendien dat 9 op de 10 
Bruggelingen tevreden was met de parkeerregeling.  

Toch voerde men drastische veranderingen door, zonder de bijkomende 
randparkings en ondergrondse parkeerplaatsen te realiseren.  Vele oudere mensen 
vinden het geen goede zaak omdat bezoek van kinderen betalend wordt en 
winkeliers in het Noorden van het ei verliezen klanten door hoge parkeertarieven. 
Hun klanten hebben geen ondergronds goedkoper alternatief.  Het plan moet zeker 
worden verfijnd. 
 
Met Open Vld  PLUS willen we een duidelijk en sterk 
mobiliteitsplan uitdragen waarin aandacht wordt besteed 
aan elke actor binnen onze stad. Ook durven wij te 
denken aan de uitbreiding of inbedding van nieuwe, 
minder belastende mobiliteitsvormen. Onder andere 
fietstaxi’s en fietskoetsen maar eveneens de waterbus 
kan een duurzame en ontlastende optie zijn voor een goede balans tussen toerisme 
en mobiliteit in Brugge.  We willen ook de dieselbussen vervangen door propere 
bussen maar dit vergt eveneens een oplaadplan (nu is die er niet).  
 
Bereikbaarheid van de hotels moet men blijven garanderen tijdens autoluwe dagen, 
alsook tijdens evenementen. Ook moeten we de toegang van bussen met 
verblijfsgasten (aankomst en vertrek) blijven garanderen en ‘stop and go’ zones 
voor bussen voorzien. Nu staan ze te vaak op het voetpad met heel gevaarlijke 
situaties tot gevolg.  

Negatieve signalen rond deze laatste kunnen maken 
dat de operatoren van bustours Brugge als 
verblijfplaats links laten liggen. Dergelijk gegeven 
brengt de markt in onevenwicht zoals we dit in 2016 

hebben ondervonden.  
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Tevens moeten de randparkings en ondergrondse parkeergelegenheden uitgebreid 
worden. Verblijfstoeristen parkeren best bij de garages van het hotel of reserveren 
best plaats in de ondergrondse parkings.   
 
Het is belangrijk om de stad als toeristische bestemming te ontsluiten. We moeten 
nadenken over het beste beleid op vlak van mobiliteit voor alle mogelijke 
vervoersmiddelen:  
 

- Auto: randparkings voor bezoekers, toeristen met auto 
op parking hotel of gereserveerde plaatsen, taxi’s 
uitbreiden en milieuvriendelijk maken, …  
 

- Fiets: fietstaxi’s uitbreiden, meer plaats voor fietsen. 
  

- Toeristenbussen: een aangepaste busparking is nodig voor de bussen die 
trajecten aanbieden tussen steden 
 

- Trein 
 

- Luchthaven: low cost company (Liverpool en Manchester), …  
 

- Boot: problematiek rond cruiseschepen, …  
 
“Het kan niet zijn dat klanten onze winkels links laten liggen omdat ze te ver 

moeten stappen met zware of fragiele materialen.” – Mercedes Van Volcem  

 
We moeten stoppen met het ad-hoc beleid. Constant moeten er zaken bijgestuurd 
worden.  ANPR camera’s in straten en paaltjes die uit de grond komen, zijn de zaken 
die moderne steden nodig hebben. Maatwerk moet het mantra worden. Brugge moet 
een Smart City worden.   
 
Open Vld PLUS wil dat Brugge een Smart City wordt. Door het uitrollen van een 
smartphone applicatie en in te zetten op nieuwe digitale communicatietechnologieën 
komen handelaars en consumenten dichter bij elkaar. Een geïntegreerde applicatie 
die je leidt naar een beschikbare parkeerplaats zou geen overbodige luxe zijn in een 
stad met dergelijke parkeernood.  
 
Voorstel 10: Open Vld  PLUS wil dat Brugge een Smart City wordt zodat vlotter 
verkeer en parkeren  mogelijk wordt .  
 
Voorstel 11: we brengen ook de drukte op straat (openbaar domein) in kaart en 
de bezoekersstromen en de effecten op mobiliteit.  
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Voorstel 12: er komt dan ook een praktisch belever plan (Brugge Levert).  
   
Voorstel 13: laad- en loszones voor touringcars voor verblijfstoerisen. 
 
Voorstel 14: we willen ook meer ruimte voor voetgangers en comfortabele 
fietspaden.  
 

2.4.Toerisme	en	Ruimtelijke	Ordening		
 
Na alle metingen is er een urbanistische visie nodig op de openbare ruimte.  
 
Openbare ruimte is voor Open Vld PLUS breed. De urbanistische visie moet 
betrekking hebben op: water, pleinen, open ruimte, bruggen, overkappingen, 
stadsparken en de vesten, aanleg van straten en ruimte voor voetganger en fietsers, 
ruimtes voor vrije tijd op openbaar domein voor de Bruggeling,  plaats voor laadpalen 
en oplaadsystemen voor de elektrische bussen,  WiFi,  stadsvernieuwing en 
evenementen tot geveltuinen.  (Zie ook: The city at Eye Level, lessons for street 
plinths van Meredith Glaser & Hans Karssenberg).  
 
De invulling van het openbaar domein moet nader bekeken worden. Ook hierin moet 
een balans gevonden worden, alsook moet met andere factoren zoals drukte en 
gepaste invullingen rekening gehouden worden.  
 
2.4.1. We maken een ruimtelijke visie voor het water (in, op en rond het water) 
in Brugge  
 
• Reien 
 
• Water rond Vesten  
 
• Kanalen (Steenbrugge - Oostendsevaart) 
 
• Boorden aan de reien en Kanaal Brugge-Gent 
 
• Handelskom en site Genencor 
 
• Chill-zones - stadsstranden - stoelen en restaurant (Urb Egg places) 
 
• Vrije tijdszone (Jan Breydel, Kanaal Brugge-Gent, Kanaal Brugge-Oostende, 

Kanaaleiland: vrijetijdseiland voor de Bruggeling met stadion voor Cercle, 
ruimte voor skaters, …)  

 
• Sint Pietersplas 
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• Boudewijnpark  
 
• Fietsbruggen (3) over het water 
 
• Drinkfonteinen 
 
• Baden aan het water en in het water  
 
 
2.4.2. We hebben nood aan grootstedelijke projecten. 
 
De Ramblas en de Ring (Vlaamse Overheid) blijven verder het stokpaardje van 
Mercedes, zowel in de gemeenteraad te Brugge, als in het Vlaams Parlement te 
Brussel, waar ze de belangen van de Bruggeling verdedigt. 
 
De visie van Open Vld PLUS op de Brugse Ramblas vind je hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=uKfo0Gm9Zmo  
 
2.4.3. Pleintjesplan en parkenplan.  
 
Pleintjes zijn gezellig. Sommige pleintjes zijn rustpunten en andere kunnen bruisen, 
andere pleintjes kunnen ook evenementen aan. We gaan na welk plein wat aankan 
en bespreken spreiding in tijd en aantal evenementen per plein.  
 
Samen met evenementenorganisaties, geluidexperts en omwonenden kijken we hoe 
we tot een gebalanceerd pleintjesplan kunnen komen. We laten op sommige 
plaatsen meer toe als dit mogelijk is en andere spreiden we meer.   
 
We willen ook dat terrassen kunnen blijven staan in de winter. Terrassen zijn het 
symbool van genieten en dat moet altijd kunnen zodra er zon is.  
 
Er moet een duidelijke visie zijn omtrent de 
invulling van de openbare ruimtes. Open Vld  
PLUS werkte daarom o.a. het pleintjesplan uit. 

Er is teveel beton en te 
weinig amusement op 
de Brugse pleinen. 
Bovendien moeten evenementen ook beter gespreid worden 
in tijd en in ruimte. Het ontbreekt het huidige bestuur aan te 
weinig engagement en visie om een coherent beleid te 
voeren. De pleintjes dienen om te genieten. 
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Belangrijke pleinen zijn o.a. de Vismarkt, Sint-Maartensbilk, Mallebergplaats, de 
Burg, Muntplein, De Dijver en Jan Van Eyckplein, Van Ackerplein, Walburgaplein, 
Vismarkt, Sint Jansplein, het Zand, …   
 
Maar ook het plein aan het gerechtsgebouw, het plein voor het station en andere 
pleinen kunnen opgewaardeerd worden. 
 

• Open foodmarket 
 

• Leefbaarder : niet alleen stenen pleinen ook groen en bloemen en 
fonteinen 

 
• Mensenpleinen (debat) 

 
• Permanente picknick banken (zomer en winter)  

 
• Barbecueën in bepaalde parken toelaten  

 
• Zetels en stoelen in de parken (zie andere steden o.a. Parijs zijn 

groene metalen) 
 

• Volkstuinen 
 

• Evenementenplan (plein - tent of overkapping..)  
 

• Pleintjesplan 
 

• Katelijnepark 
 

• Koning -Albertpark 
 

• Kanaaleiland 
 

• Station  
 

• Beursplein 
 

• Graaf Visart Park  
 

• Stil Ende  
 

• Baron Ruzettepark  
 

Het is belangrijk te meten welk plein wat aankan en wanneer en welke 
evenementen in deze parken en op de pleintjes kunnen. Dat brengt ook 
transparantie en rust.  
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2.4.4. Goed fietsnetwerk en fietscomfort.   
 
We geven niet langer toe op vlak van verkeersveiligheid, fietsgemak en fietscomfort.  
 
 
2.4.5.  Voetpadvisie.  
 
Geveltuinen op voetpaden maken het straatbeeld beter. Mini-bibliotheekjes maken 
de stad hipper en geven een gevoel van sociale cohesie. We creëren letterlijk 
(adem)ruimte voor voetgangers. En rustpauzes met terrasjes. We zetten in op een 
open en warme stad, geen louter functionele stad. 
  
2.4.6.  Goed werkend openbaar transport is essentieel voor een stad. 
 
Momenteel schieten het openbaar vervoer tekort en is het niet aangepast aan de 
noden van onze stad.  Dat vergt een plan voor haltes en energiebevoorrading. We 
willen ook kleinere busjes in de binnenstad.  
 
2.4.7. Meer ondergronds parkeerplaatsen realiseren.  
 
Op die manier komt er meer ruimte vrij bovengronds. Dit kadert in ons parkeerplan.  
 
2.4.8. Ruimte voor studenten op openbaar domein.  
 
Er is nood aan meer studenten en ondernemers (IT) en een Urban Me and Renewal 
in een frisse zin waardoor de kwaliteit van het leven in de stad verhoogt.   
 
2.4.9. Ruimte voor energie en WiFi zones op openbaar domein. 
 
Elektrisch en ecologisch is voor Open Vld PLUS de toekomst. Onze bussen moeten 
elektrisch en in onze stad moeten er meer elektrische laadpalen komen.  
 
2.4.10. Toerisme beheersen op openbaar domein (zie ook punt 2).  

	

2.5.			Toerisme	en	wonen		
 
Het is de taak van een stadsbestuur om de woonfunctie van de binnenstad te 
beschermen. In 1996 werd hieromtrent een selectieve hotelstop ingevoerd en in 
2002 volgde de vakantiewoningstop in de binnenstad.    
 



 
 
 
 

 
  

22 

De bouwstop van nieuwe hotelvestigingen was ingegeven door de wil om expansieve 
hoteltekens buiten de binnenstad te houden. Het had een functioneel motief namelijk 
het woonklimaat beschermen, de bestaanszekerheid en leefbaarheid van de kleinere 
familiale hotels beschermen en megastructuren die inherent zijn aan grotere 
hotelketens uit het stedelijk weefsel te weren. Het heeft de laatste dertig jaar zijn 
verdiensten gehad.  
 
We blijven een selectieve hotelstop hanteren. Vandaag geldt alleen een hotelstop in 
de binnenstad en niet in de deelgemeenten en randgemeenten. Met Open Vld PLUS 
blijven we inzetten op de selectieve hotelstop voor de binnenstad en breiden de 
selectieve hotelstop uit naar de deelgemeenten.  
 
Als we vandaag de hotelstop zouden opheffen dan zouden er niet zoveel hotels meer 
kunnen bijkomen in de binnenstad. Open Vld PLUS meent dat het opheffen van de 
hotelstop niet tot het verdrijven van de woonfunctie zou leiden omdat heel wat 
woningen in Brugge heel klein zijn en niet in aanmerking komen voor een hotel. Ook 
zijn er niet veel grote gebouwen in de binnenstad die voor een hotelfunctie in 
aanmerking komen. Een rendabel hotel vereist enige schaalgrootte. In Brugge is het 
gemiddelde 25 kamers per hotel. Weinig huizen komen daarvoor in aanmerking. 
 
Wel zouden er grote gebouwen kunnen worden opgekocht en tot hotels worden 
omgevormd, al lijken er weinig opportuniteiten. De kloosters zouden op termijn in 
aanmerking kunnen komen, maar deze zijn meestal gelegen aan grote tuinen. Open 
Vld  PLUS denkt dus dat een herbestemming van deze gebouwen beter gericht is op 
een woonfunctie. De tuinen zijn trouwens allemaal bevroren in het open ruimte 
beleidsplan.  
 
Wel heeft de Stad, de Vlaamse overheid en de federale overheid nog grote 
administratieve gebouwen. Ook hier lijken er weinig mogelijkheden want door de 
centralisatie van de administraties aan het station (Kamgebouw) werden alle 
gebouwen bijna verkocht en kregen deze vooral een woonfunctie (kadaster, 
registratie, ...).     
 
De Weylerkazerne kreeg destijds een positief stedenbouwkundig attest (1988) maar 
iedereen brak er zijn tanden op. Vandaag liggen plannen voor om een ondergrondse 
parking te bouwen en appartementen. De parking en de woonfunctie zou een goede 
zaak zijn voor het Noorden van Brugge en de Ezelstraat.   
 
Er resten nog weinig gebouwen die in aanmerking komen behalve misschien 
overheidsgebouwen zoals aan de Burg, d’Hanins de Moerkerke en het Minnewater 
en de gebouwen aan de Oostmeers, scholen die zouden verhuizen zoals VTI.  
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Een hotelstop is niet opportuun. Dit betekent een rem op groei. Het is beter duidelijke 
randvoorwaarden te bepalen hoe we toch groei kunnen realiseren als we kwalitatief 
willen groeien. We zetten dus in op een selectieve hotelstop.    
 
Trouwens, op vandaag kan je een B&B openen tot 32 kamers volgens het Vlaamse 
Logiesdecreet. Heel veel hotels in Brugge hebben dat aantal niet. In die zin is de 
hotelstop dan ook uitgehold door het aanbod van meer kamers in B&B’s. 
 
B&B’s vinden we positief omdat wonen en toerisme gecombineerd worden. De 
woonfunctie wordt behouden en de bewoners verdienen met de uitbating ervan. Een 
win-win situatie. 
 
Er moet concurrentie zijn en het voordeel van de groei in het toerisme via B&B is dat 
de grote panden in Brugge niet opgesplitst worden (zo wordt het karakter van het 
pand behouden) maar de groei via kleine spelers verstoort ook de markt niet. De 
prijzen per nacht worden vaak naar beneden gedrukt door de grote spelers, wat 
nefast is voor de andere kleinere hotels in kalmere periodes.  Daar moeten we 
waakzaam voor zijn. 
 
Daarom zijn we GEEN voorstanders van bouw van hotels in de deelgemeenten. Ook 
daar moeten we selectief te werk gaan en een selectieve hotelstop invoeren zodat 
enkel kwalitatieve nieuwe concepten kunnen komen (Citizen M, designhotels…) die 
nieuwe meerwaardezoekers kunnen aantrekken en de woonfunctie in de 
deelgemeenten niet verstoren. 
   
Vandaag is de hotelstop selectief : 
 
1)   Binnenstad: panden naast een hotel mogen ook omgevormd worden tot hotels. 
 
2) Binnenstad: groei voor unieke concepten en vernieuwing en moeilijk te 
herbestemmen gebouwen.  
 
3)  Buiten de binnenstad mogen er vandaag wel hotels gebouwd worden (station, 
velohotel, ...) en ook in onze randgemeenten. De vraag is of dat een goeie evolutie 
is. Een risico is ook dat de toeristen voor enkele uren met de bus uit een andere stad 
komen en dan weer terugrijden naar bijvoorbeeld Gent, Brussel of Antwerpen. Ook 
hier willen we een selectieve hotelstop invoeren.  
 
Conclusie: het is dus belangrijk om de zaken te benoemen en te kijken wat we willen.  
 
“Als we de meerwaardebezoeker in onze stad willen is het misschien beter om 
binnenkomende cruiseschepen niet aan te trekken, grote hotels in de deelgemeenten 



 
 
 
 

 
  

24 

onmogelijk te maken en bezoekers uit hotels in de randgemeenten te ontmoedigen 
via een grotere parkeerbelasting voor touringcars en ook de cruisetoeristen een 
overnachtingstaks te laten betalen.”   
 
Een vernieuwend concept met meerwaarde die de markt niet verstoort, moet altijd 
kunnen als dit past in het beleid.  Dat vergt een moedige beslissing die voor kritiek 
vatbaar is, maar die beter is dan regels die tot andere neveneffecten leiden buiten de 
binnenstad. 
 
Bovendien is het aantal inwoners in de binnenstad niet gestegen sedert 1996 en 
2002 en daalt het aantal jonge mensen in de binnenstad. Dit zou wellicht nog 
slechter geweest zijn zonder die maatregelen.  
   
B&B mogen vandaag volgens de regelgeving maar 50 procent van hun huis 
verhuren. Deze maatregel willen we vervangen door minimum oppervlaktes in 
panden groter dan 200 m2, meer bepaald naar 130 m2  als je met een gezin woont 
en tot min. 80 m2  als je single woont. 
 
Vakantiewoningen worden nu verboden in de binnenstad behalve de 62 eerder 
vergunde. Ook deze maatregel moet eens onder de loep genomen worden. Vandaag 
kunnen gezinnen niet voor een week op reis in onze stad.  Nochtans kiezen ook veel 
Bruggelingen om op vakantie te gaan in een vakantiewoning.   
 
In Brugge kan dat nu in de rand en niet in de binnenstad. De huizen in de rand zijn 
nochtans vaak meer geschikt (door ruimere oppervlakte) om jonge gezinnen te 
huisvesten dan de kleine huizen in de binnenstad.  
 
Toch moet ook deze vorm van toerisme mogelijk blijven in de rand zonder de 
woonbuurt te verstoren. Het kan niet dat er in bepaalde straten alleen 
vakantiewoningen zijn.  Dit zet het wonen onder druk.  De buurt vindt het niet leuk en 
het sociaal weefsel wordt doorbroken. Een oplossing voor de rand dringt zich ook op.    
 
We vinden wel dat iedereen zijn eigen huis 60 dagen per jaar mag verhuren als 
vakantiewoning als je zelf op reis gaat of wanneer je voor een beperkte periode in 
het buitenland gaat werken. De voorwaarde voor dit systeem is wel dat de 
betrokkene dan zijn domicilie op dit adres heeft. 
 
Vakantiewoningen kunnen wel in het buitengebied of in toeristische zones waar het 
vandaag niet meer mogelijk is om permanent te wonen (boven horecazaak, autovrije 
zones, pleinen met veel overlast?) of waarom geen Urban park (Boudewijnpark). Een 
beleidsnota na zoektocht dringt zich op om deze vorm van toerisme mogelijk te 
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maken en het wonen te beschermen. Er is ook nood aan tijdelijke verhuur voor 
expats of mensen die hier komen werken en geen domicilie kunnen nemen.   
 
Vele mensen die een eigendom hebben willen nochtans hun (kleine) woning 
verhuren als een vakantiewoning.  In de binnenstad zijn vandaag maar 41 procent 
eigenaars-bewoners en 59 procent van de mensen huurt . De vakantiewoningenstop 
in de binnenstad opheffen lijkt ons geen goede maatregel. We vinden ook dat het 
zeker niet kan in appartementen.     
 
Het wordt wel soms toegestaan boven horecazaken of restaurants waar mensen niet 
graag boven wonen of wanneer het verband houdt met de zaak. Dergelijke zaken 
moeten mogelijk blijven of kunnen. 
 
Problematiek van de tweedeverblijvers in onze stad. Er zijn 1500 tweede verblijven in 
de stad en de taks is 1100 euro op jaarbasis.  Deze mensen komen soms maar een 
heel beperkte periode.  De visie omtrent vakantiewoningenstop strookt niet met de 
mogelijkheid tot tweede verblijf. Nu kopen buitenlanders woningen op en bieden ze 
vaak ook aan in hun land waardoor het de facto vakantiewoningen zijn of staan de 
tweede verblijven tien maand leeg. Die leegstand maakt dat sommige straten er 
doods bijliggen.  
 
De tweede verblijven moeten in de binnenstad in kaart worden gebracht. Uit 
huisbezoeken leren we dat sommige straten bijna uitsluitend tweede verblijf zijn. Dit 
is niet goed voor het sociaal weefsel (nog slechter dan vakantiewoningen) en 
bovendien brengt dat economisch niets op. Als er van de 8000 woningen in de 
binnenstad ongeveer 1000 tweede verblijf zijn, dan is dat ongeveer 12,5 procent. Op 
heden zijn er geen beperkingen op tweede verblijf maar wel op vakantiewoningen in 
de binnenstad.  Nochtans brengt de vakantiewoning meer economische meerwaarde 
met zich mee dan de leegstand bij tweede verblijf.  Dit moet in kaart worden 
gebracht. 
 
Bovendien worden vandaag vaak alleen vergunde zaken gecontroleerd maar niet 
onvergunde. In het belang van de kwaliteit en equal play is er meer handhaving 
nodig.  
 
Een cel handhaving dient er ook over te waken dat de wetten door iedereen op 
gelijke wijze worden toegepast (Vlaamse bevoegdheid). We bepleiten bij booking en 
Airbnb voor een unieke code (zoals in Parijs) zodat enkel mensen met een 
vergunning kunnen verhuren. 
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Voorstel 15: we meten ook de drukte op de woningmarkt.  
 
Door het verdwijnen van woningen door uitbreiding van hotels, vakantiewoningen en 
tweede verblijven en B&B’s meten we de effecten op de binnenstad en de 
deelgemeenten.    
 
Voorstel 16: het is ook nodig om een groeiplan te hebben voor woningen, 
naast andere maatregelen die de woonfunctie in Brugge beschermen.  
 
Een woonplan moet opgemaakt worden zodat extra woningen de druk op de 
woningmarkt kunnen verlagen.  We zijn voorstander van het feit dat mensen 
gastenkamers verhuren. Het is belangrijk dat veel mensen in Brugge kunnen 
genieten van het toerisme.  Dat verhoogt ook het draagvlak voor het toerisme. 
Minder lasten en meer lusten voor meer Bruggelingen. 
 
Voorstel 17: selectieve hotelstop behouden in binnenstad en deelgemeenten.  
 
Voorstel 18: oppervlakteregeling voor B&B’s wijzigen (nu 50 procent) naar de 
minimum oppervlakte per woning.  
 
Open Vld PLUS stelt 100m² per gezin voorop en 80m² voor een alleenstaande. 
 

2.6.			Toerisme	en	winkelen		
 
Zoals reeds aangehaald beseffen we sterk het belang van het 
toerisme in Brugge. Echter willen we dat dit in harmonie is 
met de bewoners van de binnenstad. We vinden dat er 
woonondersteunende winkels moeten kunnen in bepaalde 
straten. Winkelbeleving is ook niet meer zoals vroeger. Er 
bestaat zoiets al conceptstores, waar bijvoorbeeld fietsen aangeboden worden, waar 
je een koffie kan drinken en waar je tegelijkertijd een plant kan kopen.  
 
Door star vast te houden aan de bestemming van zaken, zorgen we ervoor dat 
handelaars in de problemen komen en dat ze hun diensten niet kunnen afstellen op 
waar er vraag naar is. Zo werken we faillissementen in de hand.  
 
We willen een aangename stad zijn voor toeristen, maar ook alles kunnen aanbieden 
zodat de bewoners aangenaam wonen. De vele dagjestoeristen werken zoals in elke 
toeristische stad verschraling in de hand. We willen geen eenzijdig aanbod van 
bepaald soort zaken maar een divers aanbod. We willen inzetten op groei in plaats 
van leegstand en willen ook een kwalitatieve groei van het winkelgebied. 
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In winkels en horeca maken speciaalzaken en bijzondere winkels plaats voor ketens 
die zich meer richten op het massale, het luxueuze, of juist op het erg goedkope 
segment. In Brugge kennen we ook die evolutie. Specifiek voor Brugge is vandaag 
ook de grote leegstand in een klein winkelgebied. Dit werd mede veroorzaakt door de 
slechte coördinatie van de werken en het non beleid inzake winkelen en economie 
de laatste 6 jaar.  
 
In de populairste en drukste winkel- en horecastraten van de binnenstad bestaat het 
publiek al jaren uit recreërende passanten en mensen die ‘funshoppen’ en steeds 
minder uit mensen die hun dagelijkse boodschappen doen.  
 
Dit past in de trend van de beleveniseconomie, waarbij niet zozeer het product of 
de dienst centraal staat, maar veel meer de beleving.  
 
Voorbeelden hiervan zijn de flagshipstores van de grote 
ketens, waar je ook koffie kunt drinken met gratis WiFI en een 
zakelijke afspraak kunt maken tussen de kledingrekken. Voor 
de ketens van trendy zaken is het een must om zich in deze 
drukbezochte winkelstraten te vestigen. Het zijn trekkers voor 
de stad.  Omdat we dergelijke zaken nodig hebben (zie 
leegstand) is ook een uitbreiding van het winkelgebied noodzakelijk zodat Brugge 
ook een startup stad wordt.  
Brugge moet ook een leuke shoppingstad zijn. Alle inwoners willen dat en het is ook 
een troef voor de bezoeker. We moeten de negatieve spiraal doorbreken. 
 
“De uitbreiding van het winkelgebied en het toelaten van experimentenzones 

zal tot nieuwe vestigingen leiden. We willen een kwalitatieve uitbreiding 

(diversiteit) en we willen ook pop-up dag stores aanmoedigen en niet langer 

tegenhouden in woongebieden.” – Mercedes Van Volcem 

 
Voorstel 19: de uitbreiding van het winkelgebied en het toelaten van 
experimentenzones zal tot nieuwe vestigingen leiden.  
 
Open Vld PLUS wil een kwalitatieve uitbreiding (diversiteit) en pop-up-dagstores 
aanmoedigen en niet langer tegenhouden in woongebieden. 
 
Dit brengt nieuw beleid en wetgeving met zich mee. We willen de monocultuur 
bestrijden door sturing op een gedifferentieerd aanbod via aangepaste regelgeving.  
We brengen de functiewijzigingen in kaart. Dat gebeurde tot 2011. De laatste 7 jaar 
gebeurde dit helaas niet meer.  
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Anderzijds is er behoefte om ondernemers en bewoners ook de vrijheid en ruimte te 
geven om nieuwe winkelformules te testen die inspelen op een veranderd 
consumentengedrag. De huidige regelgeving is de statisch en niet startersvriendelijk. 
We zetten ook in op nieuwe vormen van  beleveniseconomie, waarbij de positieve 
ontwikkelingen voor de stad worden aangemoedigd en de nadelige effecten kunnen 
worden gereguleerd.  
 
De meerwaardebezoeker wil ook geen monocultuur. Het concentratiemodel rond de 
gouden driehoek is de zone voor de dagjestoeristen maar de meerwaardezoeker 
moet verrast kunnen worden. Hij zoekt vernieuwing, hidden places en smaakt de 
Triënnale.  
 
Op vlak van winkelbeleid willen we de monocultuur aan winkels tegengaan. We 
zetten in op een divers winkelaanbod met goed gemotiveerde besluiten die we 
meenemen in onze verordening en planning. Ook aan de spreiding van drukte moet 
aandacht gegeven worden. We bevorderen economische groei en versterken het 
vestigingsklimaat. We zetten ook in op kwalitatieve groei van het Brugs winkelgebied.  
 
 
Voorstel 20: we willen het eenzijdig aanbod van winkels en wildgroei van 
souvenir- en chocoladewinkels buiten de gouden driehoek doorbreken.  
 
Via een verordening (codering per straat of stadskwartier) willen we het eenzijdige 
aanbod doorbreken. Een RUP-binnenstad na inventarisatie van de functies en 
experimentenzones met uitsluiting van bepaalde activiteiten moet bekeken worden.  
 
Voorstel 21: van leegstand naar groei.  
 
Open Vld PLUS wil van leegstand naar groei gaan (onder andere door internethandel 
en wegenwerken). En regels omtrent reclame op gevel en pop-up en het 
winkelgebied uitbreiden onder bepaalde voorwaarden (domicilie, geen toeristisch 
aanbod, home made, geen directe consumptie, sluitingsuur).   
 
We proberen ook onze kunstenaars van eigenbodem te betrekken bij het verfraaien 
van de winkelpanden. 
 
Voorstel 22: rechtszekerheid bij vestiging nieuwe winkels creëren.  
 
De 30 procentregel in de winkelstraat voor horeca moet vervangen worden door 
horeca op hoekpanden en pleinen. Rechtsonzekerheid doet veel investeerders 
twijfelen en afhaken.  
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2.7.			Toerisme	en	economie	:	starters	(ondernemen)	en	jobs		
 
We moeten op een innovatieve manier nadenken over citymarketing. Smart Cities en 
Internet of Things zijn zaken die niet langer enkel in een verre toekomst van pas 
komen. We kunnen op een slimme manier de bezoekersstromen meten. We zetten 
in op kennisinnovatie.   
 
We zijn een historische stad met een economische toekomst en we stimuleren de 
deeleconomie en nieuwe economieën. Ook in de toeristische sector zijn er heel wat 
mogelijkheden voor starters.  
 
Ook jong ondernemerschap moet ondersteund worden vanuit het stadsbestuur. 
Jonge mensen moeten alle kansen krijgen.  Daarom willen we een mix tussen wonen 
en werken, meer ruimte voor nieuwe winkels en experimentenzones. We zetten in op 
groei van het aantal ondernemers en willen economische groei.   
 
Brugge moet een startup-stad worden. Brugge mag niet alleen mooi zijn maar moet 
ook boeiend zijn. 
 
Verschillende steden ontwikkelden reeds visies en platforms. Er is een belangrijke rol 
weggelegd voor Brugge in het Vlaamse startup-landschap.  
 
We hebben veel troeven: een uniek kader, een haven, een ligging vlakbij de zee. De 
economie is het zwakke broertje van het Brugse stadsbestuur. Als we hier niets 
aandoen dan zal de schade onomkeerbaar worden.  
 
Er is ook goed nieuws, aldus Open Vld PLUS: het is nog niet te laat.4 
 
Steden als Gent, Brussel, Antwerpen en Leuven kennen veel startups. Het is jong en 
creatief talent dat niet toevallig ontspruit in de universiteitssteden. In Brugge kennen 
we minder startups en hebben we het nadeel dat veel van ons creatief en jong talent 
blijft plakken in andere studentensteden. Maar in september heeft de KULAK een 
nieuwe campus geopend in onze stad. Steeds meer zal Brugge dus een 
aantrekkingspool worden voor jonge ondernemers. 
 
Een goed idee zou alvast het starterscontract voor beginnende ondernemers zijn. 
Wanneer ondernemers in Gent een starterscontact ondertekenen, laten ze zich 
professioneel begeleiden. In ruil krijgen ze van de stad een financiële ondersteuning 
tot € 5.000.  
 

                                            
4 Zie ook ons programma economie. Via nieuwemotorvoorbrugge.be   
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We willen geld vrijmaken voor starters zoals in Gent. Gent reserveert er jaarlijks € 
250.000 voor. Hiermee kunnen dus 50 Gentse (her)starters ondersteund worden. 
Initiatieven als dit werpen duidelijk vruchten af als we zien dat amper 1 op 20 afhaakt 
na 3 jaar. Van bewezen goede voorbeelden moeten we leren.   
 
“Ook bezoekers zijn op zoek naar nieuwe en originele concepten. Een 

bezoeker zoekt meerwaarde, wil verrast worden en wil zeker in een historische 

stad de meerwaarde van het vernieuwende zoeken.” – Mercedes Van Volcem 

 

2.8.	Toerisme	en	kwaliteit		
 
We moeten inzetten op kwaliteit als het aankomt op onze gidsen, taxi’s, koetsen en 
bootjes doorheen de stad. Zij zijn vaak de eerste gastheer en geven een beeld van 
onze stad. 
 

2.9.		Toerisme	en	Monumentenzorg	
 
Zorg voor het historische patrimonium van onze stad is een rode draad 
doorheen het hele beleid. Onze rijke geschiedenis trekt toeristen aan 
van over de hele wereld. Unieke stadsgezichten beschermen, 
monumenten restaureren en op een eigentijdse manier mensen 
betrekken zijn voor ons kernopdrachten van het toeristisch beleid. 
 
Heel wat Brugse monumenten werden de voorbije jaren grondig gerestaureerd. Maar 
in een stad met een rijk historisch patrimonium is het werk nooit gedaan.   
 
We stellen een masterplan op dat de restauratie- prioriteiten vastlegt.   
 
Voorstel 23: we stellen een masterplan op dat de restauratieprioriteiten 
vastlegt.  
 
Behoud culturele waarden (Unesco) stellen we voorop. Onroerend en roerend 
erfgoed moeten we respecteren, onderhouden en er moet een meerjarenplan komen 
inzake restauratie en digitale ontsluiting Internet of Things. 
 
We kunnen elkaar altijd en om het even waar ontmoeten. Dit heeft een impact op de 
ruimte. Met Internet of Things koppelen we mensen aan ideeën en producten en 
diensten.     
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2.10.		Toerisme,	cultuur	en	evenementen		
 
Brugge  telt  vele evenementen, we willen dat zoveel mogelijk Bruggelingen en 
bezoekers hier met volle teugen van genieten. Het stedelijk beleid moet vooral de 
vele initiatieven van organisaties, culturele spelers, horeca en burgers ondersteunen 
en mee in goede banen leiden.  
 
Daartoe zijn duidelijke afspraken nodig en een vlotte administratie. Wie de spelregels 
niet respecteert (te luide muziek, omwonenden niet informeren, ...) zal voor een 
bepaalde periode geen toelating meer krijgen om iets in openlucht te organiseren. 
 
Wij voorzien op de stadswebsite, de app en de pagina een lijst van alle toegelaten 
evenementen met versterkte muziek. Zo kunnen burgers gemakkelijk nagaan wat er 
in hun buurt georganiseerd wordt. 
 
We zorgen voor een voldoende ondersteuning van de grotere en ook kleinere kunst- 
en cultuurhuizen (muziek, theater, ...). Met hun rijke aanbod trekken ze veel mensen 
van binnen en buiten de stad aan. We vragen grotere aandacht voor een meer 
laagdrempelig aanbod dat een ruimer bereik ambieert dan het traditionele 
cultuurpubliek. We vragen ook extra inspanningen op vlak van toegankelijkheid voor 
mensen met een handicap. 
 
Als provinciehoofdstad zorgen we voor een evenwichtig aanbod van evenementen 
die het hele jaar door bezoekers naar onze stad brengen (Winterfeesten, triënnale, 
grote tentoonstellingen, een ...). Tegelijk letten we er op dat de leefbaarheid voor 
bewoners niet in het gedrang komt. 
 
Feesten in de zomer: we houden de feesten gratis en leefbaar. We hebben extra 
aandacht voor gezinnen met kinderen. De typisch Brugse activiteiten (cabaret, 
volkstoneel, zangstondes, ...) ondersteunen we volop. Wij zijn voor events als  
Wijklanken, Moods, Uitzomeren, Cactus, klinkende kroegen, de week van de stad, 
de Elfstedenronde, Triatlon, Urban trail, Vama Veche,  Feest in het Park,  …  
 
We ondersteunen ook actief de kermissen en dorpsfeesten in de wijken en 
deelgemeenten. Deze evenementen bevorderen het contact tussen mensen en 
dragen bij tot de sociale cohesie van onze stad. 
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Voorstel 24: beheersing van overlast bij evenementen en beheren openbaar 
domein. 
 

• Evenementen moeten gespreid worden in tijd en ruimte. Ook omtrent de 
aanpak van vervuiling moet een beleid opgesteld worden. Afval in het 
straatbeeld is geen goed beeld voor een stad in balans.  We zitten in op een 
slim afvalbeheersplan. We halen meer vuilnis op, we beheersen het via 
sensoren en meters en op de juiste uren.  We monitoren ook geluid in tijd en 
ruimte.  Groenonderhoud, hindernissen bij werken.  

 
• Inzetten op kwaliteit van evenementen (kerstmarkt), communicatie en 

spreiding van evenementen (zowel in tijd en ruimte) en spreiding ervan.  
• Kwaliteit van andere evenementen hoogstaand houden en blijven vernieuwen.  

 
• We willen de evenementen in Brugge in kaart brengen, de drukte meten die 

ermee gepaard gaat en de effecten ervan bij de bevolking en handelaars en 
op de ruimte. 

 
Evenementen zijn gewilde publiekstrekkers, maar zij veroorzaken bij slecht beheer 
ook geluidsoverlast, overcrowding, vervuiling en schade aan parken. Dit vraagt om 
een afweging tussen de evenementen (aantal en type) en de randvoorwaarden van 
leefbare buurten en parken (hangt ook samen met visie op openbare ruimte en 
pleintjesplan).  
 
Ook wordt onderzocht wat het effect is van evenementen op bv. parken en wordt de 
verkeersoverlast gemonitord en de drukte op straat en noodzaak tot afsluiten van 
straten. Het gaat hier om spreiding en samenwerking tussen verschillende 
disciplines. We gaan ook na hoeveel maal de stad wordt afgesloten voor 
evenementen en wat de impact is op de toegankelijkheid van de stad (voor zowel 
inwoner als de mensen die er handel drijven). 
 
De samenhang zit op het terrein van evenementen, het beheer van parken, effecten 
op de bereikbaarheid en veiligheid. 
 

2.11.	 	 Cultuur	 voor	 inwoner	 en	 bezoeker	 (Triënnale)	 …	 is	
stadsvernieuwing		
 
‘Disney imago’ of ‘Bokrijkgehalte’ en jonge mensen vertrekken - echte 
stedelingen vinden het hier vaak saai.   
 



 
 
 
 

 
  

33 

Voorstel 25: we moeten inzetten op vernieuwing en een stad creëren die 
thuishoort in de 21ste eeuw.   
 
De Bruggeling wil evenementen die ze zelf ook boeiend vinden (Triënnale). Dit 
cultuurevent is vandaag meer dan ooit een stadsvernieuwingsproject voor de 
Bruggelingen, maar is te weinig omkaderd (vuilnisbakken, fietsrekken, …). De 
tweede versie werd veel meer dan de eerste. De Bruggeling staat op voor 
vernieuwing en wil ook in zijn stad vernieuwende elementen beleven.  

	
Voorstel 26: een museumkwartier zal ook meer verblijfstoeristen aantrekken 
net zoals een nieuw congresgebouw.   
 

2.12.	 Sportbeleid	en	 competities/wedstrijden	en	 sporttoerisme	 (Club	
Brugge)	
 
Voorstel 27: competities en wedstrijden in sportcontext zijn een meerwaarde 
voor de stad, zowel voor toeristen als inwoners.  
 
Een goede spreiding in tijd en ruimte creëert een goede balans.  Het evenwicht met 
toeristen, winkeliers en bereikbaarheid van de stad is een groot aandachtspunt. 
Goede communicatie is daarin belangrijk.  
 
Voorstel 28: goede communicatie is daarin belangrijk.  
 

2.13.		Participatie	en	budget	voor	‘Stad	in	Balans’		
 
Voorstel 29: we doen het samen met de bevolking en met een budget.  
 
Voorstel 30: het budget wordt gefinancierd door de cruisetaks. 
 
De toekomst van Brugge gaat over de stad in balans. We stellen dit prioritair voor de 
leefbaarheid op lange en korte termijn en voorzien de nodige middelen. 
 

2.14.		Handhaving		
 
Voorstel 31: illegale verhuur tegengaan en kordaat handhaven.  
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Veel particulieren hebben de kamerverhuur aan toeristen ontdekt en benutten de 
nieuwe mogelijkheden ten volle. Dit is een goede en welkome ontwikkeling die het 
ook mogelijk maakt dat inwoners verdienen aan de toenemende stroom toeristen. 
 
Toeristen hebben behoefte aan een divers aanbod van accommodatiemogelijkheden 
en waarderen de tot nu toe aanwezige diversiteit.  
 
De illegale verhuur moeten we aanpakken. Het zorgt niet alleen voor gemis aan 
inkomsten door het ontduiken van toerismebelasting. Het veroorzaakt ook overlast 
en een gevoel van vervreemding van de eigen buurt.   
 
Voorstel 32: een nieuw registratiesysteem.  
 
Zoals in Parijs gaan we werken met unieke codes, die de registraties transparant 
maken.  
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TOPPRIORITEITEN	 VOOR	 DE	
HOTELSECTOR	NEMEN	WE	 TER	
HARTE			
 
De prioriteiten waren de volgende:  
 

1.	 Hernemen	 van	 de	 campagne	 ‘Brugge	 Hartje	 Winter’	 zoals	 in	 het	
verleden	
 

In het verleden hadden we dode periodes in de winter maar 
dankzij een zeer goed onderbouwde campagne is men er in 
geslaagd van een aantal van deze periodes zelfs topperiodes 
te maken. Jammer genoeg werd deze campagne aangepast 
en verzwakt. Na de zware klap die we in 2016 kregen is de 
uitwerking van dergelijke campagne een noodzaak. 

 
Een campagne waar we de midweek promoten dit samen met evenementen aan te 
koppelen die publiekstrekkers zijn. 
 
Enkele voorbeelden: 
 

- Chocolade week  
- Bierfestival 
- Costumés de Venise 
- Lichtspektakel 
- Hockey indoor 

 

2.	Nood	aan	een	‘Destination	Marketingplan’	
 
“Uit het oog? uit het hart!” Brugge moet zo vaak mogelijk en op verschillende 
platformen zichtbaar zijn. Dit via internet, pers, workshops waarbij men het huidig 
erfgoed kan promoten. 
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Dit erfgoed is de stad zelf maar ook evenementen zoals de Heilige Bloedprocessie. 
Ook Kookeet kan men een nieuwe dimensie geven met het aantrekken van 
Internationaal bekende chefs, zoals een Gordon Ramsey of de Hairy Bikers. Ook 
moet men vernieuwend duren denken in dit plan. Jaren terug hadden we Spencer 
Tunick, deze beelden gingen de wereld rond! 
 

3.	 Nood	 aan	 een	 ‘pro	 actieve	 gespecialiseerde	 toeristische	
perswerking’	
 

Persaandacht krijgen is zondermeer de goedkoopste vorm van 
promotie voor een bestemming. En toch wordt hier maar weinig 
aandacht (en budget) aan gegeven. Momenteel is de perswerking voor 
de kunststeden de quasi exclusieve verantwoordelijkheid van 
Toerisme Vlaanderen, waardoor de steden zo goed als geen vrijheid 
genieten om eigen pers acties op te zetten.  

 
Nochtans zijn er heel wat interessante persterreinen die door de diensten van TVL 
momenteel niet zijn afgedekt (vb. de brede waaier van lifestyle magazines en special 
interest bladen). Bovendien neemt men doorgaans een veel te passieve houding ten 
aanzien van de media aan. 
 
Hotels Regio Brugge pleit al jaren voor het uitbouwen van een pro actieve perscel, 
dewelke uitsluitend voor de toeristische sector werkt. In Brugge blijkt dit quasi 
onbespreekbaar, gezien de persdienst opgeëist wordt door het kabinet van de 
Burgemeester. Groot nadeel van deze aanpak is dat de toeristische boodschap zo 
goed als niet aan bod komt en qua verspreiding doorgaans niet verder reikt dan de 
lokale regio.  
 
We willen hier met Open Vld PLUS en onze positieve boodschap verandering in 
brengen!  We  zetten ook in op moderne communicatie en eigen communicatie. 

	

4.	‘Out	of	the	Box’	strategie	
 
Wij pleiten voor een audit over Brugge als toeristische bestemming 
door een buitenlandse organisatie zoals Julian Stubbs. 
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Ten eerste om onze sterke punten als stad op te lijsten, hier tussen zijn er zeker een 
aantal dat wij als Bruggeling niet meer zien. Ten tweede om na te gaan hoe het komt 
dat Brugge in 2016 op toeristisch vlak meer geleden heeft dan de andere steden in 
België. Zetten we op de goede markten? Waarom niet (meer) op de Franse markt  
en op Manchester en Liverpool?  
 

5.	 Nood	 aan	 een	 ‘hoffelijkheidscampagne	 op	 alle	 niveaus	 van	 de	
toeristische	ladder	
 
’Gastvrijheid hoog in het vaandel dragen’ is zondermeer één van de 
basisvoorwaarden om een bestemming succesrijk te 
positioneren op de internationale toeristische markt. De 
hotelsector in Brugge is zich daar terdege van bewust en stelt 
dan ook al jaren alles in het werk om op dat vlak alvast uit te 
blinken. En met succes mogen we stellen. De Brugse hotels 
scoren doorgaans erg hoog op de ‘satisfactieladder’ (cfr. guest 
reviews op diverse belangrijke internetplatformen). 
 
Er werden en worden dan ook nog steeds heel wat inspanningen geleverd om op 
vlak van gastvrijheid en serviceverlening hoog te scoren. In de voorbije jaren werden 
er heel wat vormingstrajecten opgestart voor de sector (vb. ‘Ambassadeurs van 
Brugge’/ ‘gastvrijheidscursussen’ ism. het Centrum voor Vorming en Opleiding’/ ...). 
 
Ondanks de voorbeeldige resultaten in de hotelsector, moet er in de toekomst meer 
aandacht worden besteed aan het introduceren van diezelfde 
gastvrijheidsingesteldheid bij de andere aanverwante sectoren (cfr. taxichauffeurs/ 
koetsiers/ politie/ stadswachten/ bootjesuitbaters/ restaurant- en caféhouders/ 
museumpersoneel/ De Lijn/... ). 

	
6.	Campagne	Bruggeling	pro	toerisme	–	I	Love	Bruges	
 

Uit een enquête is gebleken dat de grote meerderheid van de 
Bruggelingen positief staan tegen over het toerisme in hun stad. 
 
Een campagne waar men de Bruggeling fier maakt op zijn stad naar 
het buitenland toe. Slogans zouden kunnen zijn: I Love Bruges, Be my 
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guest of Always welcome. 
 
 

7.	Zeebrugge	als	vertrek-	en	aankomsthaven	voor	cruises	�	
 

Jaarlijks zien we aantal cruisesbezoeken toenemen. Deze 
bezorgen de stad een overlast naar de verblijfsgast toe. We 
kunnen uit het nadeel van de cruises een voordeel halen 
door van de haven een vertrek en aankomsthaven te maken. 
Passagiers kunnen dan Brugge bezoeken en er verblijven 
voor hun vertrek of na hun aankomst. ��

�

8.	Opvolgen	Congrescentrum	met	congres	als	hoofddoel.	�	
 
Na de jarenlange vraag naar een congresgebouw kregen 
we in 2016 de bevestiging van een nieuw project op het 
beursplein.�De nood van een degelijk professionele 
congresinfrastructuur is heel groot.�Wat we tot nu toe 
hebben voldoet niet aan de huidige vraag van de markt. �
We moeten zeker maken dat de infrastructuur meer naar 
congressen gericht is dan naar beurzen. Tevens moeten we 
onze concurrenten voor zijn op vlak van technologie en faciliteiten. Het moet Brugge 
op de kaart van de congresmarkt zetten. ��
�

9.	Nood	aan	‘low	cost	vluchtroutes’	via	de	luchthaven	van	Oostende/	
Brugge	met	focus	op	incoming	flights.	�	
 
Sinds het plotse vertrek van Ryanair in 2005 enkele jaren geleden, vliegen er niet 
langer ‘low cost airlines’ via de luchthaven Oostende/ Brugge. Zeer recent noteren 
we niettemin mogelijks hernieuwde interesse vanwege Ryanair om straks misschien 

opnieuw vanuit Oostende te vliegen. De bestemmingen die 
zich het best handhaven in deze donkere economische 
periode, zijn steden die in de buurt van een luchthaven 
liggen waar low cost airlines actief zijn. Enkele frappante 
voorbeelden hiervan zijn ondermeer Carcassonne, 
Marseille, Barcelona ... �Onze hotelvereniging ijvert al jaren 

voor low cost routes via de luchthaven van Oostende/ Brugge en is er ook rotsvast 
van overtuigd dat dit voor een ware boost van het verblijfstoerisme zou kunnen 
zorgen.  
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10.	Mobiliteit		
 
Bereikbaarheid van de hotels moet men blijven garanderen tijdens autoluwe dagen 
aen tijdens evenementen.�Ook moeten we de toegang van bussen met 
verblijfsgasten (aankomst en vertrek) blijven garanderen. Negatieve signalen rond 
deze laatste kunnen maken dat de operatoren van bustours 
Brugge als verblijfplaats links laten liggen.  
 
Dit laatste brengt de markt in onevenwicht zoals we dit in 
2016 hebben ondervonden. Tevens zijn we vragende partij 
voor uitbreiding van randparkings en ondergrondse 
parkeergelegenheden.  
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PRIORITEITEN	 B&B	 NEMEN	WE	
TER	 HARTE	 ALSOOK	 VAN	 DE	
HORECA	 EN	 EVENEMENTEN	 -
SECTOR	
 

1.	Minder	lasten	en	minder	regels		
 

Bed & breakfasts vallen veel beter te rijmen met de erfgoedwaarde van Brugge. 
B&B’s zijn geïntegreerd in de ‘bewoonde’ eengezinswoning en bieden ook een 
waardevolle invulling voor te grote panden. Het is daarom ook belangrijk om ten 
aanzien van B&B’s een stimulerend beleid te voeren waarbij we de lasten, alsook de 
regels verminderen.   

2.	Meer	oppervlakte		
 
B&B’s mogen vandaag volgens de regelgeving maar 50 procent van hun huis 
verhuren. Deze maatregel willen we vervangen door minimum oppervlaktes in 
panden groter dan 200 m2, meer bepaald naar 130 m2  als je met een gezin woont en 
tot min 80 m2  als je single woont. 
 

3.	Combineren	van	een	B&B	met	restaurant/shop	en	wonen	
 
B&B’s vinden we positief omdat wonen en toerisme gecombineerd worden. De 
woonfunctie wordt behouden en de bewoners verdienen met de uitbating ervan. Een 
win-win situatie. 
 
Er moet concurrentie zijn en het voordeel van de groei in het toerisme via B&B is dat 
de grote panden in Brugge niet opgesplitst worden (zo wordt het karakter van het 
pand behouden) maar de groei via kleine spelers verstoort ook de markt niet.   
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