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DOOR STEFAN VANKERKHOVEN

Namens de Sint-Jakobsbuurt stellen An-
nick Alders en Guido Callens voor om het
Sint-Jakobsplein herin te richten. Daar heb-
ben ze zo hun redenen voor.
“Het plein is destijds heraangelegd in func-
tie van de bereikbaarheid van de kerk bij
begrafenissen en huwelijken”, zeggen bei-
de initiatiefnemers. “Nu is dat niet meer

van toepassing. Er zijn nauwelijks nog eu-
charistievieringen, en zelfs het kerkkoor re-
peteert elders.”

WEGPIRATEN

“Tegelijkertijd stellen wij vast dat er de laat-
ste maanden een grote toename is van het
voetgangersverkeer naar het Kempinski
Dukes’ Palace hotel. Hotelgasten kunnen
met hun valiezen niet op het smalle voet-

pad wandelen en laveren dan maar tussen
de auto’s in de Moerstraat. Dat is echt le-
vensgevaarlijk, gezien tal van automobilis-
ten, ook de taxichauffeurs, zich niet aan de
zone 30 houden. Sommige wegpiraten ra-
zen zelfs aan 70 km per uur door de Moer-
straat. Er zijn hier al eens twee auto's fron-
taal tegen elkaar gebotst. ze waren perte
totale !”
“Sint-Jakobs is wellicht het enige plein in
het Brugse stadscentrum waar je nog gratis
kunt parkeren. Er is hier zelfs al eens ge-
vochten om een parkeerplaats. Horecaba-
zen, leraars uit de buurt en zelfs parkeer-
wachters stellen hun parkeerkaarten voort-
durend bij om aan de vier uren regel te
ontsnappen.”

GROEN

“Het plein en het wandelstraatje rond de
kerk zijn aan herwaardering toe, met uitge-
breide groenvoorzieningen. Het wandel-
straatje moet ontsloten worden voor voet-
gangers en fietsers. Nu staat er een vuilnis-
bak in de weg. De voetgangersstroom moet
veiliger gemaakt worden.”
“Er is nood aan zitbanken zodat passanten
kunnen verpozen en van het pleintje kun-
nen genieten. Wij bepleiten minstens de
halvering van het aantal parkeerplaatsen.
Het parkeren moet in elk geval beperkt
worden tot buurtparkeren.”
“Misschien kan de woonerffunctie doorge-
trokken worden in heel de Moerstraat ?
Ons buurtcomité is bereid om zelf de eerste

schetsontwerpen te leveren”, aldus Annick
en Guido.

BETALEND PARKEREN

Inmiddels kregen Annick Alders en Guido
Callens al een brief van de Brugse burge-
meester dat er op de planning voor de ko-
mende jaren geen heraanleg van het Sijnt-
Jakobsplein is opgenomen. 
“Maar het mobiliteitsplan voorziet wel de
invoering van betalend parkeren. Dat zal
het probleem van het verdraaien van de
parkeerschijf oplossen. Bovendien zal het
stadsbestuur werknemers en bezoekers zo-
veel mogelijk stimuleren om buiten de bin-
nenstad te parkeren, zodat de parkeerplaat-
sen maximaal voorbehouden worden voor
de gedomicilieerde inwoners. Zij zullen
vrijgesteld worden van de parkeerbeperkin-
gen d.m.v. een bewonersvignet”, aldus Re-
naat Landuyt.

(SVK)

Info : www.detoekomstvanbrugge.be

Festival van de Toekomst
BRUGGE q Donderdag vond in het Concertgebouw het Festival
van de Toekomst plaats. Bruggelingen konden er hun ideeën lance-
ren om de vrije ruimte in de stad in te vullen. Wij selecteerden vijf
ideeën.

Annick Alders en
Guido Callens op
het Sint-Jakobs-
pleintje. (Foto TVH)

Koen Dekorte van de vzw Yot vroeg aan
interieurarchitect Tom Callebaut een nieuw
concept van sacrale ruimte te ontwikkelen
voor de Magdalenakerk. “Tom noemt zijn
concept de genereuze ruimte. Hij heeft 20
studenten architectuur van de KU Leuven
gekoppeld aan 20 opdrachtgevers. Die zul-
len elk een project uitwerken voor de her-
waardering van de Magdalenakerk. Wij
noemen het geen herbestemming, want het
is de bedoeling het sacrale karakter te be-
houden. De Magdalenakerk is niet ontwijd.

Het sacrale kan een moderne en revolutio-
naire 21ste-eeuwse invulling krijgen. Gaan-
de van exporuimte tot pop up ambachtelijk
atelier of zelfs café. Een herberg is een ont-
moetingsplaats. Is de Bijbel geen ontmoe-
ting met God ? Waarmee ik niet zeg dat de
caféklanten weesgegroetjes zouden moeten
opzeggen ! Op café kunnen diepzinnige,
filosofische gesprekken gevoerd worden.
Dat zegt ook Emmanuel Levinas, een van
de grootste filosofen van de 20ste eeuw.”

(SVK)

Koen Dekorte van
Yot op een schom-
mel in de Magdale-
nakerk. (Foto TVH)

De genereuze ruimte
Alain Van Belle, de laatste uitbater van De
Versteende Nacht, die nu in Westende ta-
verne De Pite runt, droomt ervan om langs
het water van de Brugse Ringvaart, onder
de Poertoren, vlakbij de Minnewaterbrug,
een BrugOase te realiseren. “Niemand kent
of ziet dat stukje groen langs de vesten,
vlakbij de sluis. Het is een vergeten oase. Je
zou er makkelijk, in een container, net als
voor het URB Egg café aan de pakhuizen,
een pop up café en restaurant kunnen in-
richten. Of in een houten chalet met terras,

indien dit beter past in de omgeving. Met
streetfood aan democratische prijzen. Tege-
lijkertijd zouden er op die plek kleine con-
certjes kunnen georganiseerd worden. Je
stoort er niemand, het is vlakbij het station
en de hogescholen. Dus leuk voor studen-
ten, maar ook voor de vele toeristen die
passeren. Ik heb zelf al enkele collega's uit
de horecawereld aangesproken. Ze zijn
laaiend enthousiast. Zelf heb ik 26 jaar er-
varing in de horeca en ik weet ook hoe een
evenement te organiseren.” (SVK)

Alain Van Belle op
het graspleintje
nabij de Poertoren.
(Foto TVH)

BrugOase aan Poertoren
Buurtbewoner Dirk Bekaert ergert zich aan
de verloedering van het Veltembos in Sint-
Kruis. “Scholen uit de buurt ondernemen
af en toe opkuisacties, maar er is nood aan
een structurele en multidisciplinaire oplos-
sing voor het bos. De groendienst vindt dat
het Veltembos ‘wild’ moet blijven en dat de
natuur zijn gang moet gaan. Maar afval,
modder, afgebroken takken en zwerfvuil
maken het gezinnen met kleine kinderen
onmogelijk om comfortabel te wandelen in
het bos. Groen, sport en cultuur moeten de

handen in elkaar slaan om van het Veltem-
bos een multirecreatief buurtbos te maken.
Dat houdt systematisch en periodiek onder-
houd, een opwaardering van de fit-o-piste,
een picknickruimte en klautertoestellen op
een zandeiland met zitbanken voor de ou-
deren in. Waarom geen petanquebaan,
klimmuur, faciliteiten voor sportclubs en
zelfs een hondenparcours met hindernis-
sen ? Met fietspad rond het bos. En beel-
den, gedichten en spreuken, zodat wande-
laars kunnen filosoferen ?“ (SVK)

Dirk Bekaert in het
Veltembos. (Foto
TVH)

Veltembos als cultuurbos
Luc Vanneste, woordvoerder van het Po-
eziebosnetwerk, stelt voor om Poëzie en
Bruggeromans te ontsluiten door flarden
gedichten en tekst op muren en straten en
pleinen aan te brengen : “Of in andere crea-
tieve vormen aan te brengen, bijvoorbeeld
poëzieluisterpalen aan het stadhuis of het
station. Of op bussen of stadswagens. Po-
ezie is ademruimte voor hart en ziel. Ge-
dichten zijn zuurstof voor de geest van de
Bruggeling. Het idee rijpte bij mij bij het
zien van een gedicht op de muur langs de

Katelijnevest. Het prijkt er sinds het Gezel-
lejaar. Telkens als ik er langs wandel of fiets
doen die woorden iets met mij : 'Als je
weggaat - kom je dan weer terug? / Als ik
terugkom - ben je er dan?'. In ons poëzie-
bos - het vroegere Lappersfortbos - geven
wij het voorbeeld met gedichten van tien
dichters bij de muze van het bos. Meer
ideeën op www.poeziebos.be. Mijn lieve-
lingsdichters zijn Wislawa Szymborska, Pe-
ter Theunynck, Herman de Coninck, Elsje
Helewaut en Jotie T' Hooft.” (SVK)

Luc Vanneste bij de
muze van het Po-
eziebos. (Foto TVH)

Stadsgedichten op straat
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GROTE SPAARACTIE 
voor het eerste, tweede en derde leerjaar

GROTE SPAARACTIE 
voor het eerste, tweede en derde leerjaar

» Lees er alles over 
op pagina 38 van 

KW - jouw provinciekrant

Spaar samen met jouw klas voor een 
onvergetelijke daguitstap naar de Efteling!

In samenwerking met
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Het was weer een superfeest bij Famiflora in Moeskroen op donderdag 8 oktober. Meer dan
3500 dames waren present op de 2de editie van ‘Ladies Night’. De inschrijvingen werden
2 weken vooraf afgesloten wegens volzet en er was ook een 2de parking voorzien met gratis
shuttledienst in partybussen.

De dames werden getrakteerd met gratis Cava, wijn en frisdrank à volonté en talrijke degustaties.

Naast de verschillende workshops en demonstraties die doorheen de ganse winkel te zien
waren was één van de grote trekpleisters wel de prachtige défilé met dames- en kindermode, en zelfs met mode voor hondjes! In de
tuinafdeling waren er  diverse shows te zien  met dans en een optreden van Matthias Lens.

De dames hebben van de gelegenheid gebruik kunnen maken om door de prachtige kerstmarkt inspirerende ideeën te kunnen opdoen.
In het restaurant Famiresto werd er een Special Ladies Night menu geserveerd, en dit werd door velen gesmaakt.

Kortom, het was een onvergetelijke avond voor de dames.

Ladies Night
@Famiflora

Ga mee met KW op citytrip naar 

LONDEN

Ontdek tijdens deze tweedaagse een smeltkroes 
van culturen, historische monumenten en de 
unieke sfeer die Londen te bieden heeft. 

PERIODE:
28-29 november 2015

VERBLIJFSHOTEL: 
The Clarendon Hotel in Blackheath 
www.clarendonhotel.com

INBEGREPEN:
• vervoer per autocar (ook ter plaatse)
• boottocht van Greenwich naar Londen
• verblijf op basis van halfpension
• overtocht per shuttle
• KW-begeleiding
• gids

PRIJS:
€ 279 p.p.

MEER INFO EN BOEKEN:
De Meibloem
051 40 18 23 of info@demeibloem.be 
met vermelding van ‘KW-reis Londen’

PROGRAMMA: 

Dag 1:

• busvervoer richting Calais voor over-
tocht per shuttle

• wandeling langs o.a. Houses of 
Parliament met Big Ben, Westminster 
Abbey, Greenwich ...

• boottocht vanuit Greenwich naar het 
centrum van Londen 

• vrije tijd in de omgeving van Piccadilly 
Circus

Dag 2:

• bezoek aan het historische en 
fi nanciële hart van Londen, 
St Paul’s Cathedral, 
Tate Modern en Camden Town met 
bijbehorende bruisende Camden 
Market

• shuttle richting Calais + busvervoer 
richting West-Vlaanderen

Alle info over de KW-reizen vind je ook via www.kw.be/lezersreizen Lezersreis
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