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VOORAF
-

De kansarmoede-atlas van de provincie West-Vlaanderen 2017 stelt dat:
o hoewel de armoede, in vergelijking met de andere centrumsteden, in
Brugge relatief laag is, de armoede niet gedaald is t.a.v. 2012
o het aantal kansarme buurten zelfs is gestegen.

-

Sociale grondrechten staan op zich, zijn verankerd in de grondwet, zijn niet
voorwaardelijk en zijn voor iedereen.

-

Een krachtdadig sociaal beleid moet een topprioriteit zijn. Dit moet uitgewerkt
worden in samenwerking met mensen in armoede en middenveldorganisaties.
Armoede kan enkel succesvol worden aangepakt als er een globaal plan komt over
alle beleidsdomeinen heen.

-

Participatie is een noodzakelijk cement voor onze 21ste-eeuwse democratie.
Sterke, kritische en autonome middenveldorganisaties zijn de best denkbare
bondgenoten om een dergelijk beleid te helpen realiseren.

-

Daarom vragen wij dat Brugge
o

een stad is waar armoede over alle domeinen heen wordt aangepakt

o

een stad is waar plaats is voor iedereen

o

een stad is die problemen voorkomt

o

een stad is dicht bij de mensen

o

een stad is die toegankelijk is

EEN STAD WAAR ARMOEDE OVER ALLE DOMEINEN HEEN
WORDT AANGEPAKT
Eén op de tien Vlamingen leeft in armoede. Voor Brugge betekent dit een 11.000 inwoners,
die het moeilijk hebben. In onze stad is de armoede soms minder zichtbaar maar minstens
even aanwezig. Meer dan 2500 bewoners staan op een wachtlijst voor een sociale woning,
maar dan 3000 mensen zitten in schuldbemiddeling, 1240 mensen leefden in 2016 van een
OCMW uitkering.
Brugge kan de inkanteling van de OCMW’s aangrijpen als kans om van sociaal beleid en
armoedebestrijding een topprioriteit te maken. Dit leidt tot een geïntegreerd beleid waarin
over alle levensdomeinen heen een menswaardig bestaan gegarandeerd wordt voor elke
inwoner.
Op onze vraag voerde de vorige beleidsploeg de armoedetoets in. De uitvoering was niet
altijd evident. De diensthoofden spelen een belangrijke rol in het correct toepassen. Het is
belangrijk om blijvend de medewerkers te sensibiliseren van het belang hiervan en de
verenigingen waar armen het woord nemen op tijd te betrekken.

Elementen die een samenhangende aanpak bevorderen zijn
(1) Eén schepen voor welzijn- en armoedebeleid, die het mandaat heeft om armoede in elk
beleidsdomein aan te pakken
(2) Een ervaringsdeskundige in armoede, die samenwerkt met de verenigingen waar armen het
woord nemen.
(3) Een meerjarenplan met een belangrijk luik armoedebestrijding met concrete becijferde
voorstellen. Een fulltime beleidscoördinator armoede werkt dit plan uit.
(4) Een sociaal actieplan bij ieder belangrijk domein zoals wonen, gezondheid, onderwijs, werk… dat
opgemaakt wordt samen met de belangrijkste actoren en nauwkeurig wordt opgevolgd.
(5) Een concrete toepassing van de armoedetoets en een verdere opvolging met de participatie van
de verenigingen waar armen het woord voeren.
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EEN STAD WAAR PLAATS IS VOOR IEDEREEN
We wensen dat Brugge een stad is waar iedereen welkom is en waar er voor iedereen plaats is.
We wensen een Brugge, waar er een betaalbare, aangepaste en kwaliteitsvolle woning is voor àlle
bewoners, rijk en arm; alleenstaanden en grote gezinnen, enz.
In het toeristische Brugge, waar de prijzen hoog zijn, blijft dit een grote uitdaging. Sociale
huisvesting is een goede oplossing, maar kan niet voor iedereen. Er zal nood zijn aan creatieve,
nieuwe wooninitiatieven. Samen wonen, cohousing, tiny houses enz. zitten in de lift. Hier ligt de
grote uitdaging om deze projecten ook voor mensen met een laag inkomen toegankelijk te maken.
Het moet de betrachting blijven dat niemand op straat moet slapen.
We wensen een Brugge, waar iedereen welkom is. Brugge is een multi-diverse stad. Vreedzaam en
respectvol samenleven met alle culturen en volkeren blijft de volgende jaren een uitdaging.

Een toereikend minimuminkomen als basis voor een menswaardig bestaan
De meeste vervangingsinkomens – zowel in de sociale zekerheid (bv. werkloosheidsuitkering) als
vanuit sociale bijstand (bv. leefloon) – zijn te laag om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze moeten
opgetrokken worden tot boven de Europese armoederisicodrempel. Hier ligt een
verantwoordelijkheid van de hogere overheden, maar ook lokale besturen hebben hefbomen om
hieraan bij te dragen.
De Brugse politici kunnen op het federale niveau mee pleiten voor het verhogen van de
minimuminkomens.
Er is een wetenschappelijk vastgestelde budgetstandaard. Deze kan als referentie gebruikt worden
om het leefloon te verhogen.
Niet alleen de leefloongerechtigden leven onder de budgetstandaard. Ook bepaalde werklozen,
gepensioneerden of mensen met een laag inkomen uit arbeid (zelfstandig of in dienstverband)
hebben een te laag inkomen.

Enkele maatregelen, die de stad kan nemen zijn:
(6) de Stad pleit op het federale niveau voor het verhogen van de minimuminkomens.
(7) de Stad kent aanvullende steun toe aan de laagste inkomens en hanteert de wetenschappelijk
gefundeerde referentiebudgetten als richtsnoer.
(8) de aanvullende steun wordt ook voorzien voor andere groepen dan leefloongerechtigden met
een inkomen beneden de budgetstandaard.
(9) Vermijd de opbouw van schulden. Voor alle onbetaalde facturen waar een lokaal bestuur bij
betrokken is (ziekenhuizen, bibliotheek, scholen,…), vragen we dat er geen incassobureaus worden
ingeschakeld voor er een aanbod vanuit de hulpverlening (OCMW of CAW) is gedaan.
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Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwalitatieve woning
In een bloeiende stad als Brugge zijn de huurprijzen voor woningen hoog. Voor mensen met
een laag inkomen meestal onbereikbaar hoog. Zeker op de private markt stuwt de grote vraag
de huurprijzen de hoogte in. Betaalbare huurwoningen zijn dan vaak van erbarmelijke kwaliteit
met een hoge energiekost.
De sociale woningen bieden wel een oplossing, maar zijn met een wachttijd van zes tot negen
jaar vaak onbereikbaar.
Brugge moet dan ook vooral inzetten op meer betaalbare woningen, zowel op de sociale als op
de private markt.

Meer sociale woningen en renovatie en onderhoud van de bestaande woningen
Vlaanderen stelt een bindend sociaal objectief, dat elke gemeente tegen 2025 9% sociale
huurwoningen dient te hebben. Brugge voldoet aan de 9% huurwoningen, maar de nood blijft
hoog: er staan niet minder dan 2500 mensen op een wachtlijst van een sociale
huisvestingsmaatschappij. Vooral voor alleenstaanden en grote gezinnen is er een groot
tekort. In Zwitserland wordt geëxperimenteerd met het modulaire systeem, waarbij
afhankelijk van de vraag er bijkomende slaapkamers kunnen aangeboden worden.
De verdere uitbouw van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is een andere must. De fusie van de
twee SVK’s in Brugge kan de aanleiding zijn om een extra campagne en ondersteuning op te
zetten. Kortrijk (met bijna 500 woningen) en Oostende (met een groei van 70 naar 300)
bewijzen dat het kan.
Veel sociale woningen uit de jaren ’70 dienen dringend gerenoveerd te worden. De kwaliteit is
vaak ondermaats en de energiekost hoog. Naast nieuwe woningen is er nood aan een
inhaalbeweging op vlak van renovatie en isolatie.
Om deze ontwikkelingen te realiseren vragen we het volgende:
(10) Brugge plant jaarlijks 100 bijkomende sociale woningen bovenop die 9% van het sociaal
objectief, vooral voor alleenstaanden en grote gezinnen (vb. via modulair systeem)
(11) De verouderde sociale woningen worden dringend gerenoveerd, maar het aantal woningen
blijft behouden.
(12) Brugge zet actief in op de verdere uitbouw en ondersteuning van de SVK-werking: de stad zet
tweejaarlijks mee een campagne op bij eigenaars-verhuurders om hen te overtuigen aan SVK te
verhuren en geeft financiële ondersteuning bij het in huur nemen van nieuwe woningen.
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Ondersteunen Samenwonen en nieuwe kleinschalige wooninitiatieven:
Betaalbare woningen voor mensen met een vervangingsinkomen zijn op de private huurmarkt
bijna niet te vinden. Stad en sociale organisaties moeten op zoek naar nieuwe woonvormen.
Samen wonen en het delen van woningen zit in de lift, maar de regelgeving maakt dat dit
voor mensen met een vervangingsinkomen financieel ongunstig is.
Het Brugse politiereglement omtrent de verhuring van kamers bepaalt dat de oppervlakte
minstens 33 m² bedraagt. De Vlaamse regelgeving vraagt slechts minstens 18m². Voor
alleenstaanden kan een kamer een goede tijdelijke oplossing zijn.
In binnen- en buitenland ontstaan kleinschalige betaalbare wooninitiatieven, zoals de tiny
houses, wooncontainers, flexibele woonunits. Collectieve wooninitiatieven als cohousing
krijgen in Brugge kansen. De leegstaande ruimtes zoals kloosters en kerken bieden
opportuniteiten. Grote uitdaging blijft om dergelijke projecten te ontwerpen voor mensen
met een laag inkomen. Brugge heeft een groot tekort aan betaalbare woningen en kan een
voortouw nemen rond dergelijke experimenten.

Om deze nieuwe woonvormen te ondersteunen vragen we het volgende:
(13) De Stad maakt hospita-wonen en woning delen stedenbouwkundig mogelijk en signaleert de
pijnpunten aan de commissie Wonen van het Vlaamse Gewest.
(14) Ook het kamerreglement wordt versoepeld zodat huren van een kamer gemakkelijker wordt.
(15) De Stad en het OCMW bekijken hoe samenwonen financieel niet afgestraft wordt. Er komt
meer regelluwte in de regels rond samenwonen.
(16) De Stad creëert experimenteerruimte voor kleinschalige en collectieve wooninitiatieven voor
kwetsbare groepen en ondersteunt die indien mogelijk/nodig.

Ruimte voor woonwagenbewoners
Het bestuursakkoord 2012-2018 stelde dat stad en OCMW een gepaste locatie zou zoeken
voor een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Niettegenstaande de
ontwikkelingskosten door Vlaanderen worden betaald is dit dode letter gebleven..
We blijven daarom aandringen dat:
(17) De Stad zo snel mogelijk zorgt voor een doortrekkersterrein en enkele residentiele plaatsen.
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Niemand moet nog op straat slapen.
Het moet een beleidsdoelstelling zijn, dat anno 2018 niemand op straat moet slapen..
Naast voldoende betaalbare woningen is er nood aan tijdelijke opvangmogelijkheden.
Een nieuw initiatief is het project “tijdelijke bezetting sociale leegstand”, waarbij leegstaande
sociale woningen tijdelijk ter beschikking worden gesteld van mensen met een hoge
woonnood. Dit wordt nu gedragen door sociale organisaties. Het beleid kan dit mee
ondersteunen.
De nachtopvang is tijdens deze legislatuur permanent geworden en uitgebreid, maar de
vraag blijft groot. Een nachtopvang is zeer intensief. We vinden het goed dat vrijwilligers
worden betrokken. Toch vinden we dat er voldoende professionele aanwezigheid moet zijn.
Bijkomende ondersteuning is hier nodig.
De woonnood stopt niet aan de gemeentegrenzen. Er is nood aan een regionale aanpak. Een
werkgroep met de belangrijkste actoren uit de regio werkt aan een regionale strategie voor
Brugge en Oostende. De medewerking van het lokaal bestuur is hierbij onontbeerlijk.
Sommige mensen lukken er niet in om hun leven en wonen in orde te krijgen en vallen van de
ene uithuiszetting in de andere. Voor hen is er “Housing First”, ontwikkeld in Scandinavië en
ondertussen op veel plaatsen zijn nut bewezen: mensen krijgen een woning zonder
voorwaarden, behalve betalen en bereidheid tot een wekelijks contact. Vanuit de
woonzekerheid kan een begeleidingsproces opstarten. De federale regering ondersteunt dit
project.

Om voldoende opvangplaatsen voor iedereen te garanderen vragen we:
(18) De permanente nachtopvang wordt verder uitgebreid zowel naar aantal bedden als naar
professionele ondersteuning.
(19) De Stad stimuleert de buurgemeenten om zélf nachtopvang te organiseren en zo de toestroom
naar Brugge te verminderen.
(20) De Stad voorziet voldoende transitwoningen zodat mensen uit een onbewoonbaar verklaarde
woning niet op straat komen.
(21) De Stad ondersteunt – samen met andere partners -het project “tijdelijke bezetting sociale
leegstand”.
(22) De Stad werkt samen met welzijnspartners actief mee aan een regiostrategie dakloosheid.
(23) De Stad ondersteunt het project Housing First.
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Nieuwkomers en mensen met migratie-achtergrond horen erbij
Brugge is een multi-diverse stad met meer dan 148 verschillende nationaliteiten. Zij verdienen
hun plaats in de Brugse samenleving. Zij vragen meer kansen en zichtbaarheid in de stad.
Een mooie blijk van welkom is dat elke religieuze groep zijn geloof kan beleven. Zo is de
islamitische gemeenschap reeds lange tijd op zoek naar een voldoende grote moskee. De stad
kan daar actiever aan meewerken.
Kinderen met migratie-achtergrond vinden moeilijker de weg naar hoger onderwijs. Een
belangrijke hefboom naar een succesvol leven in onze maatschappij.
Elke burger heeft recht op vrije tijd. Verschillende studies tonen de vele voordelen van
(georganiseerde) vrijetijdsbesteding: opbouw van sociale contacten, kansen tot (informeel)
leren, opdoen van nieuwe ervaringen, ontwikkelen van competenties, ontspanning, etc.
Vrijetijdsbeleving fungeert ook als hefboom voor sociale integratie en verbinding tussen
mensen.
We zien echter een ondervertegenwoordiging of onzichtbaarheid van bepaalde groepen in
georganiseerde vrijetijdsbeleving zoals mensen met een migratieachtergrond en holebi’s en
transgenders.

Daarom vragen we het volgende:
(24) De Stad neemt mensen met een migratie-achtergrond aan en zet ze in op zichtbare plaatsen
zoals loketfuncties.
(25) De Stad zet een actie op om mensen van een andere origine meer te betrekken bij de
(georganiseerde) vrije tijdsbesteding.
(26) De Stad zet acties op om kinderen van andere origine voor te bereiden en toe te leiden naar
hoger onderwijs.
(27) De Stad zorgt er mee voor dat elke religieuze groep een plaats heeft om zijn geloof te beleven.

Mensen zonder papieren
Mensen zonder papieren verglijden steeds meer tot een onderklasse in onze samenleving. Zij
worden volledig aan hun lot overgelaten. In Zeebrugge is de aanwezigheid van de
transitmigranten een bijkomende zorg. Soms horen we klachten over een weinig respectvolle
aanpak van mensen, die het al moeilijk hebben. Een rust- en infopunt voor vluchtelingen in
Zeebrugge zou hen kunnen helpen om hun rechten en mogelijkheden samen met een
hulpverlener in kaart te brengen en betere keuzes te maken.
Om mensen zonder papieren te ondersteunen pleiten we daarom :
(28) De Stad behoudt de dialoog met de vrijwilligerswerking rond de transitmigranten en
waarborgt de toegang tot een aantal minimale rechten zoals dringende medische hulp en recht op
onderwijs voor al haar bewoners.
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(29) de Stad zorgt ervoor dat alle stadsdiensten alle mensen op hun grondgebied op een
menswaardige en respectvolle manier behandelen.
(30) De Stad organiseert een rust- en infopunt voor de vluchtelingen in Zeebrugge.

Werk maken van verdraagzaamheid en aanpakken racisme en discriminatie.
In Brugge is er geen plaats voor racisme en discriminatie.
Vooral in de huursector en in aanwervingen voelen mensen zich vaak gediscrimineerd.
Mensen met een andere huidskleur, zonder inkomen of loonbriefje, zelfs alleenstaande ouders
krijgen vaak geen kans. Eerste gesprekken tussen de Immo-sector en de armenverenigingen
gaven aan dat er veel onwetendheid bestaat over elkaars werking.
Samenleven in diversiteit moet aangemoedigd worden en tegen racisme en discriminatie
wordt actief opgetreden en effectief gesanctioneerd.
Er zijn al stappen gezet: met het lidmaatschap van het Vlaams Netwerk tegen racisme en
discriminatie en met de principiële goedkeuring van stad Brugge om lid te worden van ECCAR,
de Europese Steden tegen racisme. Dat kan de start zijn naar een beleid en een actieplan.
Om dit beleid verder te ontwikkelen vragen we:
(31) Samen met de Immo-sector zoekt de Stad, de armoedeverenigingen en andere relevante
partners naar oplossingen om discriminatie op de huisvestingsmarkt tegen te gaan.
(32) Indien nodig organiseert de Stad praktijktesten, zowel op vlak van wonen als op vlak van
arbeid.
(33) De Stad en het OCMW slaan de handen in elkaar om samen verder te werken aan een stevig
non-discriminatiebeleid.
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EEN STAD DIE PROBLEMEN VOORKOMT.
preventie en wonen:

Een structureel overleg rond een sociaal woonbeleid
Een goede kwaliteitsvolle woning voorzien voor alle kwetsbare groepen in Brugge: een grote
opdracht voor het lokale bestuur en voor de sociale diensten. Op dit ogenblik is er geen
structureel overleg met alle partners om een dergelijk sociaal woonbeleid uit te werken.
Wij dringen sterk aan op het volgende:
(34) De Stad organiseert een structureel overleg rond de woonproblematiek voor kwetsbare
groepen en stelt samen met de actoren een actieplan op.
(35) De stedelijke woonraad wordt opnieuw geactiveerd en geeft mee vorm aan het (sociaal)
woonbeleid.

Meer woonbegeleiding.
Sommige mensen hebben het lastig om hun woning te (onder)houden. Elke uithuiszetting is
een menselijk en maatschappelijk drama.
Tijdige begeleiding en educatie zijn hyperbelangrijk. Nu is er met succes woonbegeleiding om
uithuiszetting in sociale huisvesting te vermijden. Maar vooral op de private woonmarkt is
bijkomende begeleiding nodig.
De wachtlijst voor schuld- en budgetbegeleiding is te lang. Mensen die een leefloon én
schulden hebben, dienen ook in aanmerking te komen voor begeleiding door het OCMW,
zodat ze hun huishuur kunnen betalen.
Wij vragen dringend:
(36) Het lokaal bestuur zet één bijkomende woonbegeleider bij preventieve woonbegeleiding om
uithuiszetting op de private huurmarkt te vermijden.
(37) het lokaal bestuur investeert in een aanbod van schuldpreventie, schuldbemiddeling en
schuldhulpverlening.
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Eén woonloket.
Kwetsbare mensen weten niet waar ze recht op hebben, waar ze terecht kunnen. Er is nood
aan één centrale plek waar ze voor alles rond wonen terecht kunnen en waar ze actief
geholpen worden. Nu zijn er in het huis van de Bruggeling twee woonloketten, één vanuit de
stad voor premies en één vanuit het OCMW voor alle sociale facetten. Om verwarring te
vermijden zou er best gestreefd worden naar één loket. Het loket heeft dan een
dispatchingfunctie voor zowel premies, energievragen, maar ook voor alle sociale aspecten
als woonbegeleiding, hulp bij inschrijving sociale huur, de zoektocht naar een woning enz.
Elke twee jaar moeten mensen hun gegevens op de wachtlijst van een sociale
huisvestingsmaatschappij bevestigen. Telkens verdwijnt een derde van de lijst. Het blijft een
opgave zowel voor de maatschappijen als voor de sociale diensten om de uitval zoveel
mogelijk te beperken.
In het Kortrijkse bestaat “de woonclub”, waar vrijwilligers naast enkele professionelen
mensen mee begeleiden op zoek naar een woning.
Verhuurders vinden moeilijk de weg naar het woonloket. Toch is het belangrijk dat bij
huurproblemen zo vlug mogelijk wordt ingegrepen. Het woonloket kan meer gepropageerd
worden als meldpunt voor verhuurders bij bepaalde problemen.

Om de werking van het woonloket te verbeteren vragen wij:
(38) De Stad versmelt de twee huidige woonloketten tot één centraal woonloket, waar iedereen
met alle vragen rond wonen terecht kan:
-

waar zowel informatie maar ook begeleiding op maat wordt voorzien en mensen
kunnen worden doorverwezen.

-

waar er administratieve ondersteuning is bij de inschrijving in de sociale huisvesting, bij
de actualisatie enz.

-

met een meldpunt waar zowel huurders als verhuurders terecht kunnen met
huurproblemen.

-

met een woonclub, waar vrijwilligers/buddy’s mee zoeken naar een aangepaste
woning.

-

met een energieloket met begeleiding i.v.m. energie(besparing).
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Een w/toonhuis.
Bij wonen komt er heel wat kijken. Het is van belang dat jongeren, nieuwkomers, kwetsbare
groepen enz. op een aanschouwelijke manier kunnen zien en leren wat wonen allemaal
inhoudt.
In Oostende en Blankenberge is er- respectievelijk permanent en tijdelijk - een huis volledig
omgebouwd als tentoonstellingsruimte met alle facetten rond wonen, zoals energie,
onderhoud, isolatie, financies enz.
We geloven dat dit in Brugge ook voor veel doelgroepen een praktische hulp kan zijn om het
wonen te “leren”.
Een investering, maar die heel wat andere begeleidingskosten, uithuiszettingen enz. kan
vermijden.

Daarom vragen wij:
(39) De Stad richt een t/woonhuis in , waar jongeren, nieuwkomers, mensen in armoede, scholen ...
kunnen zien en leren hoe ze een woning onderhouden, energiebewust leven, verluchten, kosten
beperken enz.

preventie en gezondheid:
Een goede en preventieve gezondheidszorg is een win-win situatie voor iedereen. Veel
campagnes voor een gezond leven bereiken vaak niet zij, die dit het meest nodig hebben. In
januari is gestart met het project “bewegen op verwijzing”. De huisarts verwijst door naar een
coach die een beweegplan opmaakt en verder opvolgt.
In onze moderne samenleving hebben steeds meer mensen nood aan psychologische hulp.
Die is ontoereikend en duur. Een verdere uitbouw van de wijkgezondheidscentra met hun
multidisciplinair aanbod van psychologische hulp, tandzorg, maatschappelijk werk en
preventief werken kan een belangrijke schakel worden.
Daarom vragen we:
(40) De Stad organiseert verder campagnes “bewegen op verwijzing”, gezonde voeding en gezond
leven specifiek naar kwetsbare groepen en dit in samenspraak met het agentschap gezond leven
(41) De Stad ondersteunt de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum in elke wijk.

Preventie en onderwijs
Goed onderwijs bevordert de integratie in de samenleving. Kwetsbare groepen en nieuwkomers
vinden vaak moeilijk aansluiting bij de school. Brugfiguren, die de link leggen tussen nieuwe en
kwetsbare ouders en de school, bewijzen al in vele steden hun meerwaarde.
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Daarom vragen we:
(42) De Stad voorziet brugfiguren voor alle scholen waar nodig en nuttig.
(43) De Stad zet in op culturele uitwisseling in de scholen om de diversiteit onder de aandacht te
brengen.

Preventie en werk
Volwaardig werk is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan de samenleving.
Er zijn weinig kansen voor kortgeschoolden om langdurig aan het werk te gaan. De VDAB doet heel
wat inspanningen. De stad kan mee zorgen voor een aanbod van kortgeschoolde jobs.
Enkele voorstellen van acties zijn:
(44) De Stad blijft een belangrijke werkgever voor kortgeschoolden en besteedt de opdrachten voor
vb. groen en afvalophaling en voor de poetsdienst niet uit.
(45) Bij de aanwervingsprocedure in de Stad wordt naast diplomavereisten meer rekening
gehouden met competenties.
(46) Bij de invulling van de vakantiejobs in de Stad blijft een percentage voor kwetsbare jongeren
voorbehouden.
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EEN STAD DICHT BIJ DE MENSEN: HET WIJK- EN BUURTWERK
In het Brugse actieplan tegen eenzaamheid wordt het belang van de buurt terecht
onderstreept. Voor veel kwetsbare bewoners is hun netwerk vaak beperkt tot de buurt. Het is
van belang om de positieve krachten in de buurt te versterken en zo mogelijk in te zetten voor
kleine zorgvragen.
Naast de buurtwerkingen spelen de dienstencentra een mooie rol voor vele bewoners. Toch is
hun werking nog altijd teveel gericht op witte ouderen, vooral aanbod-gericht en vinden andere
groepen er moeilijker de weg naar. We pleiten voor één centrum voor elke buurt dat wel actief
werkt naar alle bevolkingsgroepen en dat – eigen aan buurtwerk- naar de mensen toe stapt,
mensen activeert enz.
Door er zitdagen te organiseren kan men de dienstverlening dichter bij de mensen te brengen.
Van verschillende groepen kregen we de vraag naar betaalbare zaaltjes voor allerlei
activiteiten en feesten. Voor mensen met een beperkt inkomen, zeker ook voor nieuwkomers is
het moeilijk om een betaalbare zaal te vinden voor een geboorte, kinderfeest enz. Heel wat
groepen en zelforganisaties zitten met dezelfde vraag.
Daarom vragen we:
(47) De Stad werkt aan een positieve beeldvorming over welke groepen er in de stad
(samen)wonen.
(48) De dienstencentra en de buurtwerking worden omgevormd naar één wijkcentrum, dat niet
alleen open staat voor senioren, maar waar iedereen, ook kwetsbare bewoners en mensen met een
migratie-achtergrond terecht kunnen.
(49) Vanuit het wijkcentrum gaat men actief naar de mensen toe en werkt men wijkgericht aan zorg
en aan verbondenheid door het uitbouwen van zorgnetwerken, het betrekken vrijwilligers bij de
wijkwerking, enz.
(50) Het wijkcentrum werkt samen met de verenigingen waar armen het woord nemen.
(51) Belangrijke diensten van het OCMW en de Stad organiseren een zitdag in die wijkcentra.
(52) De stad werkt een regeling uit waarbij de bestaande zalen in een wijk tegen een betaalbare
vergoeding worden opengesteld voor individuen en groepen.
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EEN STAD TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN
Stad, OCMW en sociale organisaties voorzien heel wat dienstverlening. Toch stellen we vast
dat die diensten vaak niet terecht komen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn: uit
onwetendheid, omdat de taal te ambtelijk is, omdat mensen er niet kunnen geraken, omdat nu
veel digitaal moet geregeld worden, omdat het te duur is enz.
We roepen op om die drempels echt aan te pakken.

Bereikbaarheid van de diensten
De zorgsite “Ruddershove” is ’s avonds en in het weekend moeilijk te bereiken met het openbaar
vervoer. ’s Avonds geraak je nog moeilijk van de deelgemeenten naar het centrum.
De stad verwijst naar “de Lijn”. Maar kan de stad niet zelf het initiatief overnemen?
Busgebruikers zullen dit herkennen: bushokjes bieden vaak geen beschutting tegen weer en wind.

Hiervoor vragen we :
(53) De Stad zorgt voor een verbetering van het openbaar vervoer en voor het nodige comfort.
(54) De criteria voor de taxibonnen worden herbekeken en minder beperkend.
(55) De wegen en voetpaden worden meer toegankelijk voor zwakke weggebruikers: voor fietsers,
voor mensen met een beperking of een beperkte mobiliteit, ...

Toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening
De maatschappelijk werkers verzuipen in de administratie en hebben niet meer de tijd om
kwalitatief met de cliënten bezig te zijn, laat staan om bij de mensen langs te gaan. De
verenigingen waar armen het woord nemen én de welzijnswerkers zelf slaakten in het
waardigheidsmanifest “wij zijn geen robots” een noodkreet en een oproep om de mens terug
centraal te zetten.
Stad en andere diensten werken enkel nog op afspraak. Maar veel mensen hebben geen
computer, kunnen er moeilijk mee werken of hebben geen belkrediet...
In het huis van de Bruggeling vraagt men eerst een afspraak te maken, moet men voor een
tweede vraag vaak terugkomen …
Er is opnieuw vraag naar een uitgebreid eerste onthaal waar er goed geluisterd wordt naar hun
verhaal, waar men een eerste advies krijgt en waar men voor dringende zaken terecht kan.
Loketmedewerkers van de Stad kunnen het verschil maken of bewoners en nieuwkomers zich
thuis voelen of niet. Het is niet evident om te weten hoe gepast wordt gereageerd bij mensen
in armoede, bij nieuwkomers, bij andere culturen..
De opleiding “klare taal” bij OCMW-medewerkers wordt positief onthaald. Ook stadsdiensten
kunnen dit gebruiken
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Uit onderzoek blijkt dat maatschappelijk kwetsbare groepen vaak niet de hulp en
dienstverlening krijgen waar ze recht op hebben. Bij een vraagstelling kan een onthaal met de
mensen op zoek naar waarop ze allemaal recht hebben.
Daarom:
(56) Het OCMW bekijkt samen met het welzijnswerk hoe de maatschappelijk werkers terug meer
tijd in dienst van de cliënt kunnen besteden.
(57) De werkwijze in het Huis van de Bruggeling wordt goed geëvalueerd, o.a. met de verenigingen
waar armen het woord nemen.
(58) De Stad organiseert communicatieopleiding voor loketmedewerkers: hoe omgaan met
mensen in armoede, met andere culturen, met genderneutraal taalgebruik …
(59) De stadsdiensten krijgen een opleiding “klare taal”.
(60) Alle stadsdiensten onderzoeken hoe de automatische rechtentoekenning kan toegepast
worden: diensten gaan niet alleen in op de vraag van de mensen maar zoeken waar mensen
allemaal recht op hebben.
Daartoe wordt samen met de sociale diensten een lokale rechtenverkenner opgemaakt.

Een toegankelijke gezondheidszorg
Gezondheidszorg is duur en complex. De derde betalersregeling wordt al door de meeste
huisartsen toegepast maar nog niet door iedereen. Zeker niet voor tandartsen en specialisten.
De wachtdienst voor huisartsen in Ruddershove is ver af. Er is heimwee naar de wachtdienst
voor huisartsen aan het Minnewater.
Iedere bewoner met of zonder papieren heeft recht op elementaire hulp en op dringende
medische hulp.
We vragen:
(61). Er wordt opnieuw werk gemaakt van een antennepunt rond gezondheid in de stad: de
wachtdienst voor huisartsen aan het Minnewater komt terug.
(62) De stad staat mee garant voor het recht op dringende medische hulp.
(63) Vanuit de uitkomst van de dialoogtafels rond gezondheid in december 2018 wordt een
actieplan opgemaakt.
(64) Stad promoot mee de derde betalersregeling naar dokters en uitgebreid naar specialisten en
tandartsen.
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Eén toegankelijk vrijetijdsloket
Zowel sport, jeugd als cultuur werken met een bonnensysteem voor kwetsbare groepen. Die
verschillende systemen zijn vaak zeer verwarrend.
Er is nood aan een ééngemaakt systeem, dat eenvoudig en gemakkelijk in gebruik is. Het
kortingssysteem moet zich in eerste plaats richten op mensen in armoede en biedt best de
mogelijkheid om regionaal samen te werken.
Een toegankelijk vrijetijdsloket, waar iedereen voor alle activiteiten terecht kan en met
ondersteuning voor mensen uit kansengroepen zou een meerwaarde zijn.
Daarom pleiten we:
(65) De stad zorgt voor één toegankelijk vrijetijdsloket waar iedere burger zich kan aanmelden en
indien nodig verder georiënteerd wordt richting een kwalitatief en toegankelijk vrijetijdsaanbod.
Hierbij is er speciale ondersteuning voor mensen uit kansengroepen.
Dit loket centraliseert vrije tijd en kan dus sector overschrijdend (sport, cultuur, jeugd…)
doorverwijzen.
(66) De stad werkt aan één systeem van ondersteuning bij activiteiten, dat eenvoudig is, dat
automatisch kan worden toegepast en dat niet stigmatiserend werkt.
(66) Het aanbieden van begeleide activiteiten, zoals het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie al meer
dan 15 jaar doet, moet behouden worden omdat dit voor veel mensen de nodige ondersteuning
biedt om drempels te overwinnen.
(67) Verenigingen krijgen ondersteuning in het omgaan met brede diversiteit en de drempels die er
bestaan.
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