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Het gaat vooruit 
in Assebroek

Assebroek is de grootst- en dichts-
bevolkte Brugse deelgemeente. 
Een gemeente met een sterk 
verenigingsleven en een ruim vrije 
tijdsaanbod, waar het aangenamen 
wonen is.  Assebroek staat voor 
belangrijke uitdagingen: de druk op 
de huisvestingsmarkt is groot, er is 
nood aan bijkomende facilititeiten 
voor het sport- en verenigings-
leven,  en o.a. rond St-Lucas zijn 
bijkomende mobiliteitsingrepen 
nodig. Het Stadsbestuur, onder lei-
ding van onze burgemeester Patrick 
Moenaert, pakt deze punten aan. 
De werken voor het nieuw poly-
valent centrum Daverlo zijn volop 
bezig; nieuwe sociale en private 
nieuwbouwprojecten zijn in uit-
voering; het aanbod aan zorg werd 
verruimd; en de plannen voor de 
ontsluiting van St-Lucas zijn klaar, 
maar wachten nog op het definitief  
fiat van de Vlaamse administratie.  
U leest er meer over op pagina  4 
en 5. Straks moeten andere belang-
rijke Assebroekse sites een goede 
invulling krijgen: de gronden van 
de schietstand (onlangs aangekocht 
door het Stadsbestuur), de stel-
plaats van De Lijn, ...
CD&V volgt deze dossiers nauwge-
zet op, zowel op plaatselijk niveau 
als via onze mandatarissen in het 
Stadsbestuur, het OCMW en de 
gemeenteraad. 
U kan op ons rekenen, elke dag 
opnieuw.

Willy Lanckriet, 
voorzitter CD&V Assebroek

Bernard De Cuyper, 
ere-schepen en gemeenteraadslid

Dirk De fauw, 
CD&V-lijsttrekker 2012

Sinds februari 2010 beschikt Assebroek over het ver-
nieuwd woon- en zorgcentrum (WZC) De Zeven Torentjes. 
Een zeer belangrijke investering van het Brugs OCMW, 
waardoor Assebroek over een WZC beschikt dat voldoet 
aan de nieuwste bouwkundige en zorgnormen. Het cen-
trum biedt ruimte voor 126 zorgbehoevende senioren.
Nog meer over Assebroek, hier, op pagina 4!

Zorg voor Assebroek 

Woon en zorgcentrum 
‘zeven torentjes’

Op de foto v.l.n.r.: stedelijk CD&V-voorzitter Minou Esquenet, 
Trees Ryckaert, Patricia Strubbe en Chris Maene-Villeyn.
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Het nieuw Daverlocomplex 
krijgt vorm 

In 2006 was één van de 
beleidsplannen van burge-

meester Patrick Moenaert 
om de verouderde gemeente-

lijke administratie in de Gene-
raal Lemanlaan en het sportcen-

trum Daverlo te moderniseren. 
Hij hield woord. Het Stadsbestuur 

besliste om het energieverslindende 
Daverlocomplex  te vervangen door 
een nieuwbouw. Naast de politie, 
de gemeentelijke administratie en 
de bibliotheek komt ook een poly-
valente zaal voor sport en cultuur. 
Het geheel zou medio 2012 moeten 
klaar zijn.

Tegen begin 2012 wordt,  als onder-
deel van de groen fietsgordel rond 
Brugge, het zorgcentrum St.-Lucas 
vlotter en beter bereikbaar met de 
fiets. Het fietspad op de oude trein-
bedding wordt geoptimaliseerd, en 
krijgt een verbinding met de achter-
zijde van AZ St.-Lucas. Hierdoor 
ontstaat er een rechtstreekse fietsver-
binding tussen St.-Lucas en en de Sint 
Trudostraat.
Voor het autoverkeer finaliseerde 
het Stadsbestuur de plannen voor de 
verbinding tussen de (nieuwe) parking 
van AZ St.-Lucas en de St-Trudos-
traat. Concreet zou een nieuwe weg 
worden aangelegd, evenwijdig met de 
waterloop ’t Leitje, aan de zijde van 
RVT Zeventorentjes.  Het stadsbe-
stuur is in afwachting van het akkoord 
van de Vlaamse administratie om 
deze werken te kunnen aanbesteden.

De verkeersontsluiting van St-Lucas is een complex pro-
bleem, deels omdat diverse overheden –met uiteenlo-
pende belangen – betrokken zijn.  CD&V Assebroek boog 
zich herhaaldelijk samen met burgemeester Patrick Moe-
naert over dit dossier.

Sint Lucas: De ontsluiting nabij?

Kerklaan: de eerste stappen 
voor een heraanleg zijn gezet

CD&V Assebroek  pleit voor de 
heraanleg van de Kerklaan. Deze 
hoofdstraat van Ver-Assebroek is 
in verval : de riolering en het weg-
dek verzakken, wortels van bo-
men steken de fiets- en voetpaden 
omhoog. De diensten van schepen 
van Openbare Werken Jos Demarest 
werkten een ontwerp van heraanleg 
uit, hierover volgt een inspraakver-
gadering begin 2012. 
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Hoeve Hangerijn krijgt sociale functie

Zorginstellingen de boer op
Burgemeester Patrick Moenaert: 
“In nauw overleg met zorginstellin-
gen uit de regio hebben we met het 
stadsbestuur een concept uitgewerkt 
waar personen met een handicap 
een ruim activiteitenaanbod in de 
boerderijsfeer zullen kunnen bele-
ven.  Hierbij wordt rekening ge-
houden met hun mogelijkheden en 
interesses. Activiteiten zijn bijvoor-
beeld brood bakken, het verwerken 

van producten uit moestuin en 
boomgaard en het verzorgen van 
dieren.  Ook mee kunnen rijden met 
een boerenkar om hooi uit het na-
tuurgebied op te halen behoort tot 
de mogelijkheden. In de polyvalente 
ruimte kunnen tal van creatieve 
activiteiten beleefd worden.  In een 
groen kader en buiten de muren van 
hun eigen instelling kunnen mensen 
er ervaringen met elkaar beleven en 
delen.”  

Buurten slaan handen 
in elkaar
Moenaert: “Wat mij gelukkig stemt 
is dat de buurt -‘t Schuurke, het 
Paalboscomité, het comité Leefbare 
Buurt en de twee buurtscholen- hun 
schouders onder het project willen 
stoppen. Hangerijn krijgt zo een 
groot draagvlak en wordt een open 
plek, zowel voor mensen met en 
mensen ‘zonder’ handicap. Hange-
rijn zal met zijn erf  en polyvalente 
ruimte openstaan voor activiteiten 
uit de buurt en van het verenigings-
leven.”

Tandem van stadsbestuur 
en gebruikers
“Het stadsbestuur tekent voor de 
accommodatie en de exploitatie.  
Hiervoor werd een halftijds coördi-
nator aangeworven.  
De gebruikers zorgen voor de 
organisatie en begeleiding van de 
activiteiten”.

Hangerijn wil een ontmoetingsplek zijn voor zorginstellingen, 
verenigingen en buurtwerk

Op de site van de hoeve Hangerijn, palend aan het na-
tuurgebied van de Gemene Weidebeek en het Paalbos, 
zijn bouw- en renovatiewerken bezig. 
Hiermee wordt een droom van burgemeester Patrick 
Moenaert gerealiseerd. Hij nam het voortouw om deze 
verlaten hoeve om te vormen tot een centrum waar 
dagactiviteiten voor personen met een handicap kunnen 
plaatsvinden. 
Ook de buurtwerking en het verenigingsleven zullen er 
terecht kunnen. Burgemeester Patrick Moenaert: “We 
koesteren goede hoop om de hoeve tegen volgende zo-
mer te kunnen openen.”
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Op 21 oktober gaan we in gesprek met Lieven Verstraete, reeds meer dan 20-jaar 
journalist bij de VRT. We zullen het hebben over zijn Brugs verleden, zijn passie voor 
Braziliaanse muziek, het leven als nieuwsanker en wetstraatjournalist, ... Een unieke 
persoonlijke ontmoeting die u niet mag missen… 

Iedereen is welkom & de inkom is gratis, maar toch krijgen wij graag een seintje via 
willy.lanckriet@skynet.be of via 050/823397 als u er bij wil zijn. 

Afspraak op vrijdag 21 oktober om 19u30 in Café Nieuw Gemeentehuis, 
Gaston Roelandtsplein 21 te Assebroek.

In gesprek met... 
journalist Lieven Verstraete

Ouderenmis(be)handeling
Naar schatting 1 op de 8 thuiswo-
nende ouderen wordt jaarlijks het 
slachtoffer van  één of  andere vorm 
van ouderenmis(be)handeling. Het 
gaat hierbij niet louter om de aantas-
ting van de fysieke integriteit, maar 
ook om psychologische misbehan-
deling (pesten, chantage,...), verwaar-
lozing en financieel misbruik.

Over dit verborgen probleem or-

ganiseeert de Brugse CD&V-werk-
groep Vrouw & Maatschappij een 
open thema-avond op vrijdag  18 
november 2011,  aanvang om 19.30 
uur. Iedereen van harte welkom
locatie :  OCMW-dienstencentrum 
‘Van Volden’, Joris Dumaryplein 1, 
8000 Brugge.

Panel : 
mevr. Senator Sabine de Bethune, 

Ann Geers (meldpunt oudermis-
handeling), Luc Goutry (OCMW-
voorzitter van Beernem).

Inkom 2 €; drankje inbegrepen.

Graag op voorhand inschrij-
ven bij voorzitter  Trees Ryckaert 
(0476/719440 of  via 
trees.ryckaert@skynet.be)

Uw aanspreekpunten in Assebroek : voorzitter Willy Lanckriet 
(willy.lanckriet@skynet.be), Trees Ryckaert (trees.ryckaert@skynet.be) en gemeente- 
en provincieraadslid Bernard De Cuyper (bernard.de_cuyper@west-vlaanderen.be)


