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Dirk De fauw trekt,
Patrick Moenaert duwt!

Op 19 februari gaf het partijbestuur van CD&V Brugge het 
startschot voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. 
Onder zeer grote aanwezigheid besliste zij unaniem het  
lijsttrekkerschap aan Dirk De fauw toe te vertrouwen.  
Patrick Moenaert zal de lijst duwen. 
Enige toelichting door de drie protagonisten: huidig  
burgemeester Patrick Moenaert, gedeputeerde én  
kandidaat-burgemeester Dirk De fauw, en CD&V-afdelings-
voorzitter Minou Esquenet, leest u hier, op pagina 4!
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Dirk De fauw trekt, 
Patrick Moenaert duwt

Burgemeester, u besliste 
al eerder dat dit uw laat-

ste legislatuur zou zijn? 
Patrick Moenaert: Dat klopt. 

Het burgemeesterschap van een 
stad als Brugge is een mooie en 

belangrijke taak, die ik dagelijks met 
plezier opneem. Dat verandert niet. 
Ik ga nog 600 dagen door met een 
groot enthousiasme. Tegelijk ben ik 
blij dat er opvolging is om het beleid 
voort te zetten dat onder mijn lei-
ding de voorbije jaren werd gevoerd. 
Ik zal dan ook in 2012 de steun van 
de Bruggeling vragen door de lijst te 
duwen.

Dirk, een grote uitdaging 
wacht ? 
Dirk De fauw: Inderdaad, en ik 
ben zeer dankbaar voor het grote 
vertrouwen dat de partij in mij stelt. 
Oktober 2012 is echter nog een heel 
eind weg. Net zoals de burgemees-

ter in de stad, blijf  ik me tot die tijd 
volop concentreren op de provincie 
en op mijn opdracht als gedeputeer-
de. Ondertussen zal ik, samen met 
Patrick Moenaert, in de partij inten-
sief  meewerken aan de opmaak van 
een stevig inhoudelijk programma, 
op maat van de Bruggeling.

Minou, u bent een tevreden 
voorzitter?
Minou Esquenet: Natuurlijk! Werk-
kracht, dossierkennis, betrouwbaar-
heid en leiderschap, het zijn ken-
merken die als een rode draad door 
de profielen van Patrick en Dirk 
lopen. Beiden zijn gedreven door 
dezelfde CD&V-waarden: eenvoud, 
sociale bewogenheid, luisterbereid-
heid, maar ook een grote voeling 
met het ondernemersveld. Met zulke 
sterke figuren kijken wij in Brugge 
met vertrouwen naar de toekomst.

Op 19 februari gaf het par-
tijbestuur van CD&V Brugge 
het startschot voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van 2012. Onder zeer grote 
aanwezigheid besliste zij 
unaniem het lijsttrekker-
schap aan Dirk De fauw 
toe te vertrouwen. Patrick  
Moenaert zal de lijst duwen. 
Enige toelichting door de 
drie protagonisten : hui-
dig burgemeester Patrick 
Moenaert, gedeputeerde 
én kandidaat-burgemeester 
Dirk De fauw, en CD&V- 
afdelingsvoorzitter 
Minou Esquenet.

Dirk De fauw, eerste gedeputeerde, 
en Georgine Roets-Denolf, provin-
cieraadslid, waken erover dat het 
provinciaal welzijnsbeleid hier vol-
doende aandacht aan besteedt.

Dirk De fauw: Het is niet de taak 
van het provinciebestuur om zelf  
voorzieningen en diensten voor 
ouderen uit te bouwen. De lokale be-
sturen en de welzijnsorganisaties zijn 
hiervoor het best geplaatst. Onze 
taak bestaat er in de initiatiefnemers 
in het veld te ondersteunen en hen te 

stimuleren om nieuwe zorgvormen 
te zoeken, samenwerkingsverbanden 
aan te gaan, enz...

Georgine Roets-Denolf  : Belang-
rijk daarbij is dat er een ketting van 
voorzieningen tot stand komt, met 
zowel thuiszorgdiensten: gezins- en 
bejaardenhulp, klusjesdiensten, op-
pasdiensten,... als dienstverlening in 
instellingen: woon- en zorgcentra, 
centra voor kortverblijf, dagverzor-
gingscentra, nachtopvang,... Essenti-
eel is dat de hulpvrager de keuze kan 
maken om thuis te blijven, of  naar 
een instelling te gaan.

Dirk: Wanneer in een thuiszorgsi-
tuatie verschillende hulpverleners 
aan huis komen, zijn afspraken heel 
belangrijk. Jarenlang investeerde de 

Ook in “welzijn” is de provincie een belangrijke schakel
Volgens bevolkingsprognoses van het Provinciaal Steun-
punt Sociale Planning zal het aantal Brugse 60-plussers 
stijgen van 32.000 in 2010 tot 36.000 in 2020. Het aan-
tal 80-plussers stijgt van 7000 tot 8000. Deze cijfers ma-
ken duidelijk dat het belang van een kwalitatieve en sterk 
uitgebouwde ouderenzorg nog toeneemt. 
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Brugge investeert volop 
in ouderenzorg 

12.000 Bruggelingen, iets meer dan 10% van de bevol-
king, zijn ouder dan 75 jaar. Griet Trioen, ondervoorzitter 
van het OCMW, ziet in de vergrijzing een kerntaak voor 
het OCMW.

Griet Trioen: Er komt een moment 
dat het voor ouderen, ondanks de 
vele thuiszorgdiensten, toch niet 
meer mogelijk is zelfstandig te wo-
nen en dan is een Woon- Zorgcen-
trum (WZC) aangewezen. De noden 
zijn groot. Bovendien dateren nog 
heel wat voorzieningen uit de jaren 
‘60 waardoor ze niet voldoen niet 
meer aan de hedendaagse behoeften.

Wat zijn de doelstellingen ?
Griet: Het OCMW – met de volle 
steun van onze CD&V-fractie - wil 
prioriteit geven aan het verminderen 
van de wachtlijsten. Daarnaast is 
het essentieel dat de opvang op een 
moderne kwaliteitsvolle manier kan 
gebeuren, met voldoende aandacht 
voor de warm-menselijke aspecten. 

Bij ons moet men zich thuis voelen. 
Het spreekt het voor zich dat de 
dienstverlening betaalbaar moet zijn. 
Dat het OCMW daarin slaagt be-
wijst het feit dat slechts 18 woon- en 
zorgcentrumbewoners bijkomende 
financiële ondersteuning nodig heb-
ben van het OCMW. De zorgverze-
kering en de tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden spelen hier een 
belangrijke rol.

Welke realisaties mogen we in 
2011 verwachten ?
Griet: Eind maart opent WZC 
“De Vliedberg”, specifiek gericht 
op zorgbehoevenden met demen-
tie. Het gebouw op de Molenerf  
te Sint-Pieters biedt 92 bewoners 
aangepaste zorg en ontspanning. Op 
dezelfde site bouwden we ook 35 
serviceflats. De bewoners huren een 
flat en kunnen een beroep doen op 
de faciliteiten van het nabijgelegen 
WZC. Je hebt de keuze tussen één 
of  twee slaapkamers. Zo kunnen 
kinderen, kleinkinderen of  familie 
ook eens blijven overnachten. In het 
najaar wordt WZC “Het Hallenhuis” 

geopend in St.-Andries. 113 bewo-
ners vinden er een nieuwe thuis. 
In vergelijking met het vroegere 
gebouw – gekend als WZC “Fabio-
la” - zijn de kamers veel ruimer en 
zijn er kleinere leefgroepen, wat een 
familiale sfeer bevordert. Daarnaast 
zijn er nog werken gepland. Zo 
bouwen we bijkomende serviceflats 
in Assebroek - WZC De Zeven 
Torentjes - en aan Ten Boomgaarde 
in St.-Michiels.

Jullie zitten niet stil ?
Griet: Nee, de noden zijn groot, 
maar het OCMW pakt ze aan. Zo 
hopen we snel groen licht te krijgen 
om het WZC “Ter Potterie” in de 
binnenstad af  te breken en herop te 
bouwen volgens de nieuwste visies 
op ouderenzorg. Daarnaast zijn ook 
in andere centra verbouwingswer-
ken nodig. De toenemende vergrij-
zing stelt het OCMW voor grote 
uitdagingen, maar wij staan klaar 
om kwaliteitsvolle oplossingen te 
bieden.

provincie in het ‘Thuiszorgschrift’ 
dat de communicatie tussen de 
huisdokter, kinesist, thuisverpleger, 
mantelzorger en patiënt stroomlijnt. 
Sinds vorig jaar zet de provincie 
stevig in op een Elektronisch Zorg-
plan, waardoor de communicatie nog 
vlotter verloopt. 

Georgine: Sinds een aantal jaar 
experimenteert de provincie met een 
woonzorgbeleid. Hiermee willen we 
verschillende welzijnsvoorzieningen 
stimuleren om over de muur te kij-
ken en in het belang van de hulpvra-
ger samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. De zorgvragen van ouderen 
lopen immers vaak gelijk met bv. per-
sonen met een handicap, bijzondere 
jeugdbijstand, psychiatrische patiën-
ten of  thuislozen. 3.300.000 euro op 
jaarbasis. De CD&V-fractie in het OCMW, v.n.l.r.: Linda Vandenbruaene, Katrien Deklerck, Pieter 

Marechal, Frank Stubbe, Griet Trioen en Wim Demuyt
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Martine Matthys, schepen van wel-
zijn, verduidelijkt, haar beleidsprio-
riteiten.

Op 1 januari 2011 nam u als 
schepen de fakkel over van 
Lieve Mus. Wat vindt u de 
belangrijkste realisatie van de 
voorbije jaren?
Martine Matthys: Dat is de Brugse 
mantelzorgpremie. De stad betaalt 
deze premie van 20 euro per maand 
aan elke persoon die vrijwillig 
instaat voor de alledaagse zorg van 
iemand die zwaar zorgbehoevend 
is. Meestal is de mantelzorger een 
gezins- of  familielid, maar het kan 
ook een kennis zijn. Meer info vind 
je in een handige infowijzer die te 
verkrijgen is bij de dienst welzijn of  
te downloaden op www.brugge.be 
(bewonersinfo).

Wat zijn je uitdagingen voor 
de komende jaren?
Martine: Deze maand leggen we 
het seniorenbeleidsplan voor aan de 
gemeenteraad. Dit plan werkten we 

uit op basis van een behoefteonder-
zoek bij senioren, uitgevoerd door 
een 100-tal vrijwilligers van vnl. 
seniorenverenigingen. Centraal staat 
het algemeen seniorenbeleid, gericht 
op de grootste groep: de zelfstan-
dige senioren. “Participatief  ouder 
worden” is hier het sleutelbegrip. 
De capaciteiten en mogelijkheden 
van senioren moeten aan bod ko-
men op zo veel mogelijk terreinen. 
Daarnaast is er het specifiek zorg- 
en dienstengericht seniorenbeleid 
voor senioren die afhankelijk zijn 
van anderen. De behoeften van 
de oudere staan hierin centraal. Je 
moet respectvol en ondersteunend 
omgaan met de autonomie en de 
zelfredzaamheid van de ouderen. 
Ter info: dit jaar bestaat de senio-
renadviesraad 40 jaar. Een speciale 
gebeurtenis, die we op 15 oktober 
uitgebreid vieren.

Brugge wil zich ook profile-
ren als dementievriendelijke 
Stad?
Martine : Rond dementie werken 
we diverse projecten uit. Een nieuw 
project is “Vermist@brugge.be” 
i.s.m. de stedelijke politie, de pre-
ventiedienst, het expertisecentrum 
FOTON en de sector. Het zorgt 
ervoor dat je kostbare tijd kan uit-

sparen bij het vinden van vermiste 
personen. Het project richt zich niet 
enkel tot personen met dementie, 
maar ook tot andere risicogroepen 
in de bijzondere jeugdzorg, de dag- 
en verzorgingscentra, de geestelijke 
gezondheidszorg,…

De dienst welzijn werkt ook 
aan preventieve gezondheids-
zorg?
Martine : Naar aanleiding van 
de werelddag osteoporose, plant 
Brugge – samen met de Osteopo-
rose-Liga - een sensibiliseringsactie. 
Bruggelingen zullen de kans krijgen 
om zich gratis te laten testen op 
botontkalking.
In het najaar komt ‘Te Gek’ naar 
Brugge. Dit taboedoorbrekend 
project wil een positief  beeld laten 
zien over psychiatrie en geestelijke 
gezondheidszorg. Na een optocht 
vanuit de psychiatrische kliniek in 
St.-Michiels, zullen optredens door-
gaan van artiesten die het initatief  
steunen. 

Aandacht voor thuiszorg en preventie
Naast het OCMW, is ook het stadsbestuur een belangrijke 
actor in welzijn. Niet alleen ondersteunt het Stadsbestuur 
financieel de werking van het OCMW (dit jaar 21,8 mio 
euro), ze voert ook een eigen beleid. Waar het OCMW 
zich vnl. richt op dienstverlening, richt het stedelijk be-
leid zich meer op preventie. 
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