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Met deze nota wil Beweging.net vanuit haar missie een aantal doelen naar voor schuiven voor de toekomst
van Brugge. Doelen die vanuit de droom van een leefbaar en solidair Brugge niet in één jaar gerealiseerd
kunnen worden. Daarom geen concrete plannen nog, eerder een oproep aan al wie zich geroepen voelt om
samen met Beweging.net de schouders te zetten onder één of meerdere van deze doelen.
Een oproep die Beweging.net zelf verspreidt bij haar eigen achterban van mandatarissen, vrijwilligers en
leden van de 11 partnerorganisaties. Eén die geen dode letter mag en zal blijven. Meteen ook een uitgestoken
hand naar alle geëngageerde en gemotiveerde mensen e organisaties met hart voor onze stad.
Brugge is een aantrekkelijke stad, we willen ze laten groeien tot een warme plek voor iedereen.

MISSIE BEWEGING.NET
Beweging.net streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen.
Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin
iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en
ecologisch duurzaam samenlevingsmodel.
Wij geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving.
We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertrekken daarbij vanuit
een werknemersstandpunt. We doen dat via dienstverlening, collectieve belangenbehartiging, netwerking,
dialoog en samenwerking met anderen en door het ontwikkelen van eigen initiatieven.
Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere – in de buurt, de leefomgeving en op
het werk – en voor de samenleving. Onze opdracht is gestoeld op de grondprincipes van de participatieve
democratie en geïnspireerd door christelijke waarden en de Universele Rechten van de Mens.
Beweging.net is een sterk samenwerkingsverband, waarin de partners elkaar versterken in hun werking. We
staan open voor nieuwe leden en andere samenwerkingsverbanden. We profileren ons als middenveld en
nemen daarmee positie in tussen burger, markt en staat.
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WELZIJN EN ZORG
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge is een stad waar elke (kandidaat) inwoner zijn sociale grondrechten
gerealiseerd ziet.
Voor elke zorgvraag wordt een passend aanbod gezocht en waar mogelijk ook
aangeboden.
Zorgnoden worden proactief gedetecteerd en in kaart gebracht.
Beweging.net stelt uitdrukkelijk een aanpak vanuit het buurtniveau voorop. Het zoeken naar en aanstellen
van buurtmakelaars is prioriteit. Deze functie houdt in dat op buurtniveau, mét bewoners, gezocht wordt
naar mogelijkheden tot ontmoeting, deelprojecten (tuinen, materiaal, auto’s,…), tot informatie verzamelen en
doorgeven. Maar eveneens stimuli voor buurtinitiatieven over generaties heen. Verenigingen kunnen hier een
bijdrage leveren en positieve prikkels geven.
Om mensen in armoede voldoende kansen te geven om volwaardig te participeren aan de maatschappij, is
een coherent armoedebeleid nodig. Om hiertoe te komen vraagt Beweging.net een systematische toepassing
van de armoedetoets bij de beleidsbeslissingen en de automatische toekenningen van rechten. Een blijvende
dialoog met armoedeverenigingen, Brugge Dialoogstad en professionals is cruciaal. Bewegign.net pleit voor
de aanwerving van een professioneel deskundige inzake armoede, in tandem met een ervaringsdeskundige
in armoede en sociale uitsluiting.
De stad heeft de opdracht mensen proactief wegwijs te maken in het doolhof van premies en
tegemoetkomingen. Deze worden ook optimaal gebundeld, om aparte aanvragen te vermijden. Voorbeelden:
automatische toekenning van onderwijscheques, door deze ter beschikking te stellen van de school zelf
(uiteraard op naam van de leerling), invoering van de UitPas, automatische toekenning van een verhoogde
Mantelzorgpremie,…
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LEEFBAARHEID
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge is een mooie, nette, veilige en aangename stad voor inwoners en bezoekers.
Er is voldoende ruimte voor recreatie, sport en verenigingsleven.
Brugge is een stad die zorg draagt voor het milieu en duurzame oplossingen aanmoedigt.
Kinderen en jongeren zijn volwaardige inwoners van de stad en zijn mede-actor in het
vormgeven van het beleid.

Vanuit de nood aan meer recreatiezones voor jong en oud, schuift Beweging.net prioritair naar voor: het
effectief laten doorlopen van de vesten rond Brugge. Voor wandelaars en lopers, met voldoende nette
zitbanken, speeleilanden (cfr. bedding St-Pietersgroenestraat) en hondenweides. Andere recreatieruimte kan
gecreëerd worden bij een heropwaardering van de St-Pietersplas.
Met het oog op duurzaamheid en milieu, dringen we prioritair aan op een regenplan en groenplan voor
de hele stad. Hierin geïntegreerd de mogelijkheden tot groendaken, deeltuinen, gedeelde ondergrondse
garages,… Nulverharding staat voorop.
Veiligheid is een belangrijk thema, maar is dikwijls een subjectief gegeven. Een warme buurt met veel sociaal
contact via een brede school, verenigingsleven, culturele activiteiten,… maakt de leefbaarheid veel beter en
krikt het veiligheidsgevoel op. De buurtmakelaar (cfr suppra) krijgt hierin een belangrijke rol.
Om de leefbaarheid in de binnenstad en die in de deelgemeenten te verhogen en de interactie tussen beide
te stimuleren, wil Beweging.net het huidige beleid rond grote evenementen evalueren. Niet alles hoeft op
de overbevraagde markt/Burg plaats te vinden. Bijvoorbeeld: bierfestival op plein achter station, intrede
Sinterklaas in Zeebrugge, triënnale tot in Dudzele, avondmarkten in deelgemeenten,…
De stad daagt jongeren uit creatief hun plaats op te eisen door het stimuleren van jeugdverenigingen,
jeugdhuizen en ontmoetingsplaatsen. Ook individuele jongeren vinden hun plaats in de stad (via onderwijs,
jeugdsport,…).
Het sportbeoefenen wordt optimaal gestimuleerd. Ook de minder bekende en minder beoefende sporten
(zoals G-sport). Via Brede School kunnen haalbare en vereenvoudigde afspraken worden gemaakt met
scholen voor het openstellen van infrastructuur tijdens niet-schooltijden.
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MOBILITEIT
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge is een stad die makkelijk bereikbaar is voor bezoekers (werk/vrije tijd).
Bewoners en bezoekers kunnen zich veilig en vlot bewegen binnen en naar de rand van de
stad.
Duurzame mobiliteit en basisbereikbaarheid voor iedereen staan voorop.

Brugge heeft nood aan een geïntegreerd mobiliteitsplan voor elke deelgemeente. Een mobiliteitsplan
gekoppeld aan ruimtelijke ordening en gezondheid, met bewoners als mede-actor. De betrokkenheid van
bewoners wordt gefaciliteerd door de buurtmakelaar, buurt-, wijk- en/of actiecomité’s.
De binnenstad moet autoluw worden, maar met als principe een basisbereikbaarheid voor iedereen:
-

Vlot duurzaam openbaar vervoer binnen de stad, met vanaf de rand ruime connectie met de deelgemeenten en
verder. Geen lijnen die het centrum doorkruisen om dan door te rijden tot ver afgelegen haltes in bv. Ver-Assebroek.
De burger/gebruiker moet geconsulteerd worden bij een hertekening.

-

In dialoog met de Post moet een oplossing gezocht worden voor het probleem van verafgelegen afhaalpunten.

-

Een doordacht parkeerbeleid dat werknemers of andere veelbezoekers van de binnenstad de kans geeft hun wagen
veilig achter te laten: randparkings, delen van private garages,… KMO’s en scholen in de binnenstad worden via een
pendelfonds gestimuleerd een goed plan uit te werken voor hun werknemers/cursisten.

-

Brugge is niet de Fietsstad die ze pretendeert te zijn. Er moet werk gemaakt worden van doorlopende en goed
onderhouden fietspaden. Verkeerslichten op drukke kruispunten kunnen exclusief groen geven voor fietsers en
voetgangers tijdens de spits. Het wegdek in een aantal centrumstraten ligt te oneffen.

-

Sluipverkeer in bepaalde straten in Brugge en deelgemeenten moet echt vermeden worden. Bijvoorbeeld
Speelpleinlaan St Kruis. Buurtbewoners kunnen best aangeven hoe dit concreet aangepakt kan worden.

-

Voetpaden liggen er dikwijls zeer gevaarlijk bij. Een oneffen voetpad geeft valrisico’s of belemmert een vlotte
doorgang. Proactieve aanpak is hier nodig, veilige, voldoende brede en obstakelvrije voetpaden zijn belangrijk.

HUISVESTING
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge is een stad waar iedereen die dat wil een veilige, betaalbare, kwaliteitsvolle
woning vindt.
Duurzame en aanpasbare huisvesting staat voorop. Er is weinig of geen leegstand en er
zijn meerdere alternatieve vormen van wonen.

Bouwen, verbouwen en renoveren moet op een duurzame manier gebeuren. Beweging.net staat achter
strenge eisen hierrond, maar vraagt naar betaalbaarheid (subsidiëring) en goede opvolging (controle). De
ervaring leert dat dat laatste vaak ontbreekt en regels rond groendaken of toegankelijkheid bv makkelijk aan
de laars gelapt worden.
Grote, leegstaande panden (kerkelijk patrimonium, scholen,..) of grote woningen moeten maximaal
herbestemd worden tot woningen. Het opdelen van een tot nu toe eenpersoonswoning tot een
meersgezinswoning, moet reglementair kunnen gebeuren.
De stad moet meer de rol als bouwpromotor opnemen, waar mogelijk in samenwerking met private partners.
Op die manier heeft ze zelf de hand in het realiseren van sociale mix, duurzame en betaalbare woningen met
buurtwinkels ter versterking van de buurt en esthetisch verantwoord projecten.
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GOED BESTUUR
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge is een stad die de vinger aan de pols houdt bij haar inwoners en bezoekers.
Brugge wordt bestuurd voor en met haar inwoners.

Beweging.net vraagt een grondige evaluatie van de bestaande adviesraden en een onderzoek naar mogelijke
nood aan andere raden (armoede, sociale huurders,…). Zowel samenstelling als mandaat van de huidige
raden is niet altijd conform de reglementen op papier. Nochtans is en blijft inspraak van ervaren burgers en
middenveld prioritair. Adviesraden moeten de kans krijgen om met hun kerntaak bezig te zijn “advies geven”.
Bruggelingen en bezoekers moeten snel melding kunnen doen van technische of andere aandachtspunten.
Een eenvoudige app, bijvoorbeeld 8000 app, kan hiervoor zeer handig zijn. Een snelle opvolging van kleine
mankementen verhoogt het tevredenheidsgevoel en de betrokkenheid van inwoners. De app kan ook
gekoppeld worden aan eerder sociale doelstellingen als Vierkant tegen Eenzaamheid.

ECONOMIE
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge simuleert innovatie, met aandacht voor duurzaamheid.

Brugge stimuleert actief de duurzame landbouw en stelt de korte keten prioritair. Dit kan door het opstellen
van een voedselplan, waarbij eigen aankopen voor minstens X aantal percent uit regionaal geproduceerde
producten bestaat. Bijvoorbeeld voor de bereidingen van de maaltijden in het Algemeen Ziekenhuis, de
maaltijden van Rudersstove,…
Het stadsbestuur stimuleert innovatie door op verschillende sites nieuwe ondernemers samen te brengen
en innovatie te faciliteren door vorming en ondersteuning. Op de site ‘Julien Saelens’ worden nu al nieuwe
toepassingen ifv ‘beweging’ onderzocht en uitgetest ism Howest. Dit kan verder gestimuleerd worden. In
de binnenstad zou een technologie-site gecreëerd kunnen worden in bv een leegstaande kerk of andere
gebouwen,.. ism Vives, Kulab.
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CULTUUR
WAT WILLEN WE TEGEN 2030 BEREIKEN?
Brugge is een stad die pronkt met haar verleden en daar iedereen van laat meegenieten.
Tegelijk heeft de stad een open blik op de toekomst. Een toekomst waarin iedereen de
kans krijgt zichzelf op cultureel vlak te ontplooien en waar Brugge haar Bruggelingen
meeneemt in een boeiend en creatief verhaal.
Het stadsbestuur zet blijvend in op cultuurparticipatie door alle Bruggelingen en stimuleert ook die
groepen die moeilijker toegang vinden via een eenvoudig, toegankelijk en niet-stigmatiserend systeem van
tegemoetkomingen zoals de UitPas. Ook het ruime aanbod in DKO en volwassenenvorming wordt hierin
geïntegreerd.
Elke deel- en randgemeente van de stad heeft een eigen polyvalente ruimte voor gebruik door het
plaatselijke verenigingsleven. Dit kan mee kaderen in het zoeken naar herbestemming van leegstaande
gebouwen.
Naast Uitwijken organiseert de stad in samenwerking met andere (culturele) partners buurtgerichte
activiteiten die cultuur dichter brengt bij de inwoners van deel- en randgemeenten. Bij conceptontwikkeling
worden ook de bewoners zelf (via buurmakelaars) betrokken.
Het stadsbestuur neemt eerder dan als organisator een stimulerende rol op voor de organisatie van culturele
evenementen en bevordert samenwerking tussen de culturele partners. Jaarlijks wordt een ronde tafel
georganiseerd tussen de bevoegde schepen en vertegenwoordigers van de verschillende culturele partners.
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