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CD&V Brugge is ambitieus voor de toe-
komst van Brugge en wil altijd meer en 
beter. Onze raadsleden, onze schepenen 
en onze burgemeester staan altijd voor u 
klaar.
Vlot en veilig van en naar het werk, bij 
vrienden, op de markt of  aan het station 

geraken is een must voor een onderne-
mende stad als Brugge. Wij blijven nooit 
bij de pakken zitten en pakken alle dos-
siers aan, en mét ambitie!
Binnenkort komt de burgemeester naar 
u toe om te luisteren naar uw voorstellen 
om de mobiliteit in en om Brugge te ver-

beteren. Wij zullen er ook zijn en hopen 
u daar te ontmoeten om te horen welke 
ambities ú koestert voor uw stad!
 

Paul Jonckheere, 
CD&V-fractieleider gemeenteraad

Minou Esquenet, 
voorzitter CD&V Brugge

Uw mening is belangrijk !
Over het mobiliteitsplan organiseert de Stad Brugge, o.a. in 
aanwezigheid van burgemeester Patrick Moenaert, 4 bewoners-
vergaderingen.

dinsdag 21 juni om 19.30 uur: De Dijk, 
Blankenbergse Steenweg  221, Sint-Pie-
ters: voor de bewoners van Sint-Pieters, 
Sint-Jozef, Koolkerke,  Dudzele, Lisse-
wege, Zwankendamme en Zeebrugge 

woensdag 22 juni om 19.30 uur: Ge-
meenschapshuis Sint-Kruis,  Moerkerkse 
Steenweg 190: voor de bewoners van 
Sint-Kruis en Assebroek   

donderdag 23 juni om 19.30 uur: Mag-
dalenazaal, Magdalenastraat  27, Sint-An-
dries: voor de bewoners van Sint-Andries 
en Sint-Michiels   

donderdag 30 juni om 19.30 uur: Stads-
schouwburg, Vlamingstraat  29, Brugge: 
voor de bewoners van Brugge-centrum, 
Kristus-Koning en het  Stubbekwartier. 
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Provincie, Westtoer en stad Brugge: 
geslaagde combinatie op toeristisch vlak

Provincieraadsleden Boudewijn 
Laloo (Brugge) en Luc Vande 
Caveye (Oostkamp) zetelen beiden 
in Westtoer. Van daaruit bepalen ze 
mee de richting van ons toeristisch-

recreatief  beleid. 

Toerisme onder econo-
mische noemer
Meer dan ooit vormt toerisme een 

belangrijk economisch gegeven 
voor de provincie. Het brengt een 
stukje welvaart met zich mee in de 
vorm van omzet en werkgelegen-
heid. Wat cijfers: toeristische omzet 
in de provincie van circa 3 miljard 
euro, met een direct tewerkstelling 
van circa 30.000 jobs en een indirect 
tewerkstelling van circa 15.000 jobs 
(cijfers 2007).

Toerisme en welzijn
Naast welvaart hebben we met de 
provincie ook oog voor het welzijn 
van onze bevolking. Vanuit deze 
doelstelling investeert het provin-
ciebestuur sinds jaren in recreatieve 
faciliteiten voor de West-Vlamingen. 
Vooral de lusvormige fietsroutes 
behoren tot 1 van de meest gekende 
realisaties van de provincie bij onze 
bevolking.

Samenwerking provincie – 
stad Brugge
Wanneer Brugge er in 2010 in 
slaagde om een omzet van 300 mil-
joen euro te halen uit haar cultuur-
toerisme, dan is dat niet enkel de 
verdienste van de stad Brugge zelf, 
maar zeker ook van Westtoer en de 
provinciale toeristische campagnes 
die tot ver buiten onze provincie 
gevoerd worden.
In 2010 waren er 1.475.000 toeris-
tische overnachtingen in Brugge, 
het totaal aantal Brugge-bezoekers 
op jaarbasis, dagjesmensen inbegre-
pen, wordt vandaag geschat op 3,9 
miljoen. 
Daarbij spelen stad en provincie 
beiden een belangrijke rol: door 
campagnes van de provincie ontdek-
ken vele mensen ook heel specifiek 
de stad Brugge. En vaak blijft een 
bezoek aan Brugge niet beperkt 
tot de stad, maar gaat men ook een 
ander stukje van de provincie verder 
ontdekken.

Samen  met het autonome provinciebedrijf Westtoer 
wordt verder ingezet op de toeristisch-recreatieve ont-
wikkeling van West-Vlaanderen met als belangrijkste 
uitgangspunten kwaliteit, duurzaamheid en diversiteit. 
Binnen de provinciale speerpuntencampagne,“genieten, 
ondernemen, kwaliteit … het zit in ons”, speelt West-
toer uiteraard vooral in op het aspect ‘genieten’, maar er 
wordt ook aandacht geschonken aan de andere speer-
punten ‘ondernemen’ en ‘kwaliteit’.

“Westtoer speelt een belangrijke rol inzake coördinatie van het toeristisch beleid: de 
ideale speler tussen de gemeenten en private ondernemingen enerzijds en Vlaanderen 
anderzijds”, aldus provincieraadslid Luc Vande Caveye

Een samenwerking die Boudewijn Laloo, schepen én provincieraadslid, uiteraard graag 
verder ziet groeien.
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West-Vlaanderen gaat opnieuw ‘verstandig zonnen’

Via via – fietsen in het spoor van de Romeinen
Nieuwe seizoensfietsroute in het Brugse Ommeland 

De affiches en folders tonen 4 belangrijke tips: 

- houd baby’s jonger dan 1 jaar uit de zon 
- zorg voor een hoofddeksel voor de kinderen en laat hen een droog T-shirt 
en een goede zonnebril dragen 
- breng regelmatig een rijkelijke laag waterbestendige zonnecrème aan met 
een beschermingsfactor van minimum 30 
- laat kinderen tussen 11 en 15 uur in de schaduw spelen 

Meer info: www.verstandigzonnen.be

Met de nieuwste seizoensfiets-
route van het Brugse Omme-
land fiets je in het spoor van de 
Romeinen. De fietskaart geeft 
de keuze uit 2 routes. Een eerste 
fietsroute (50 km) start en ein-
digt in Torhout en leidt je langs 
Oostkamp, Zedelgem, Ichtegem 
en Kortemark. Bij de tweede 
fietsroute (42 km) bevindt het 
startpunt zich in Gistel en fiets 
je verder door Middelkerke en 
Oudenburg terug naar Gistel. 
Voor wie het wat minder mag 
zijn, kunnen de twee trajecten tot 
de helft verkort worden. 
Oudenburg en Brugge werkten 
rond het thema ook twee stads-
wandelingen uit waarnaar de 
kaart ook verwijst. 

Praktisch
De fietskaart ‘Via Via - Fietsen 
in het spoor van de Romeinen’ 
is vanaf  midden april gratis te 
verkrijgen bij Westtoer  
(T 050 30 55 00 of   
info@brugseommeland.be).

Van april tot september loopt opnieuw de campagne 
‘Verstandig Zonnen’, een initiatief van de Stichting te-
gen Kanker in samenwerking met Kind en Gezin en de 
Vlaamse provinciebesturen. 
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Brugge organiseert een culinair top-
evenement op 29, 30 en 31 oktober 
2011. 
De Markt wordt omgebouwd tot 
een heus tentendorp met een mid-
denruimte waar de hapjes die je 
bij de topchefs kan kopen, kunnen 
gegeten worden. In de hallen zul-
len kookdemonstraties doorgaan 
en zelfs op een koets of  toeris-
tisch bootje zal je een arrangement 

kunnen boeken gekoppeld aan het 
culinaire. 
Doel is de Brugse topgastrono-
mie nog bekender te maken.  Het 
evenement wordt door de stedelijke 
dienst lokale economie samen met 
Brugge Plus en 3 toppers uit de 
sector, nl. Geert Van Hecke, Do-
miniek Persoone en Patrick De Vos 
voorbereid.
Leg de data nu al vast in je agenda !

Brugge wil je verleiden !

Buitenstaanders associëren 
Brugge vooral met toe-
risme. Een stad met mid-
deleeuwse charme, horden 
toeristen, Vlaamse primitie-
ven, kant, pralines, ....

Brugge is fier op haar toeristische 
aantrekkingskracht èn blijft dit ook 
volop ondersteunen , maar Brugge is 
èn wil ook veel meer zijn. Toerisme is 
voor de Brugse economie niet onbe-
langrijk, maar het economisch belang 
van o.a. de haven en de zorgsector is 
veel groter. Daarnaast is Brugge de 
absolute culinaire top in België : geen 
enkele andere stad evenaart Brugge 
op het vlak van toprestaurants, hore-
ca-opleidingen, chocolade-innovatie,... 
Tenslotte heeft Brugge – door zijn 
ruimtelijk geconcentreerd winkelaan-
bod – de ambitie om een winkelstad 
te zijn die ook shoppers van buiten de 
provincie aantrekt. 

Om het beeld over Brugge in Vlaan-
deren bij te stellen investeert Brugge 
volop in city-marketing.  Sinds eind 
vorig jaar voert Brugge een uitgebrei-
de reclame-campagne onder het moto 
“Brugge, eeuwige verleiding”. 

Het campagnebeeld draagt de bood-
schap van het initiatief  zeer mooi uit. 
De appel op de foto verwijst naar het 
aloude beeld van de verleiding, in ons 
geval willen we de shopper verleiden 
tot een bezoekje aan onze winkels, 
met als bijkomende troef  de culi-
naire mogelijkheden en de culturele 
trekkers. De foto legt de link naar 
shopping (let op de molensteenkraag 
die gemaakt werd uit winkeltassen), 

cultuur (de dame wordt afgebeeld in 
de stijl van de Vlaamse Primitieven) 
en lekker eten (gastronomisch bereid 
appeltje). 
Een beeld dat Brugge wenst te pre-
senteren als een verleidelijke stad in 
diverse opzichten!  

Hilde Decleer
Schepen van lokale economie

Kookeet: culinaire top voor iedereen! Colofon
hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse:  
Hendrik Dierkens 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be


