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1. Angst
Zoals we het het laatste decennium
gewoon zijn, gingen we in november op
reis om van, zoals men dat dan pleegt te
noemen, een welverdiende vakantie te
genieten.
Dat deden we dan ook, ‘genieten’ , tot we
op één van onze vakantiedagen vernamen
dat er gruwelijke aanslagen gepleegd
waren in Parijs. Oei, zo gevaarlijk dichtbij
….
Naarmate de dagen verstreken verdween
het deugdelijke gevoel van vakantie want
stel je maar eens voor …. terreurdreiging
op de luchthavens en wij moesten nog met
het vliegtuig naar huis!! Zullen we wel
heelhuids thuis komen?
Dat gevoel van onveiligheid overmande
ons en toch beseften we dat het niet goed
zou zijn om toe te geven aan een groep
idioten die de wereld om zeep willen
helpen en daardoor onze levensstijl te gaan
veranderen. Leven in angst is immers geen
leven.
We zijn een week na de aanslagen en
moeten naar huis vertrekken. Zowel bij mij
als mijn partner merk ik de
zenuwachtigheid toenemen. Ik besefte heel
goed dat niet alleen de vliegangst daar de
aanleiding toe was.
Uiteindelijk gezond en wel toegekomen.
We zijn ondertussen zowat een maand na
de terreurdaden en niets blijft van de angst

nog hangen. Er wordt zelfs zo goed als niet
meer over de aanslagen gesproken tenzij
op televisie waar in het journaal steeds
maar beelden gegeven worden van de jacht
op terroristen.
Het leven gaat opnieuw zijn gangetje,
gelukkig maar.
Ook de activiteiten van het buurtwerk gaan
gewoon door. Zo was er vorige vrijdag de
volksvergadering waarop dit jaar heel wat
buurtbewoners aanwezig waren.
De wijkagent, de wijkinspecteur en de
mensen van de gemeenschapswacht waren
het er unaniem over eens dat het
Stubbekwartier er voor gekend staat om
veilig en rustig te zijn.
Helemaal weg die angst.
Yvan
2. Voorbije activiteiten
Verslag van onze volksvergadering
Vrijdag 4 december 2015
Tijdens onze jaarlijkse volksvergadering
kregen 31 buurtbewoners de kans om
voorstellen of noden naar voor te brengen.
Het was een boeiende avond met veel
interactie tussen de sprekers en de
bewoners.
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a) Wijkinspecteur en wijkagent
Hun taak bestaat er in om zo goed
mogelijk te weten wat er reilt en zeilt
binnen onze buurt, meer bepaald de
bewoners alsook eventuele problemen en
overlast van de buurt zo goed mogelijk te
kennen. Hierdoor kunnen zij zo kort
mogelijk op de bal spelen.
Deze kennis kan ook nuttig zijn voor de
andere diensten binnen de politie evenals
voor externe partners.

•Contacten met zowel interne als externe
partners (andere politiediensten,
gemeenschapswacht, OCMW, ...)
•Deelnemen aan wijkvergaderingen
•Aanwezigheid bij openbare
gebeurtenissen met het oog op
verkeerstoezicht zoals het begeleiden van
de kinderstoet tijdens onze Kattefeesten,
Maar de wijkinspecteur kan ook buiten
onze buurt ingezet worden voor
bijvoorbeeld alcoholcontroles,
voetbalwedstrijden…
Contactgegevens wijkinspecteur

De wijkinspecteur en wijkagent bieden een
luisterend oor en trachten waar mogelijk
bemiddelend op te treden teneinde
probleemoplossend te werken. Indien
nodig dienen zij echter repressief op te
treden. Het is de bedoeling om zichtbaar
aanwezig te zijn in onze buurt.

Queeny Van Broeck
Kartuizerinnenstraat 4
8000 Brugge
050/44 12 16
0471/43 01 60 (enkel
tijdens kantooruren)
centrum.wijk@politiebrugge.be

Het verschil tussen beide heeft
voornamelijk te maken met bevoegdheden.
Door hun goede samenwerking wordt
bijgedragen tot een veilige en leefbare
buurt.
Hun belangrijkste taken zijn:
•Lokaal onthaal (klachten, aangiften,
informatieverstrekking, ...)
•Controleren van adresveranderingen,
nazicht verblijf ...
•Contacten onderhouden met de
wijkbewoners
•Uitvoeren van niet-dringende
politietussenkomsten zoals
burengeschillen, allerlei inbreuken ...
•Onderzoeken naar kleine milieudelicten
zoals sluikstorten, verbranden van afval, ...
•Buurtonderzoeken uitvoeren naar
aanleiding van meldingen van andere
diensten of op eigen initiatief
•Oorzaken van onveiligheid opsporen

b) De gemeenschapswachten
Door hun aanwezigheid op straat verhogen
de gemeenschapswachten het
veiligheidsgevoel en zijn ze een
aanspraakpunt voor de burger.
De gemeenschapswachten kun je duidelijk
herkennen aan het paars uniform dat ze
dragen. Gino is onze nieuwe
verantwoordelijke voor onze buurt.
Samen met de wijkinspecteur en wijkagent
en andere diensten binnen de buurt willen
de gemeenschapswachten een
aanspreekpunt zijn voor uw buurt.
Concreet stellen ze allerhande meldingen
vast die de veiligheid, de goede orde en de
netheid in het gedrang brengen en geven
die door aan de bevoegde dienst.
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De gemeenschapswacht heeft onder andere
oog voor
•achterlaten van zwerfvuil
•sluikstorten
•correct buiten zetten van afval
•opruimen van hondenpoep
•het houden van honden aan de leiband
Daarnaast sensibiliseren de
gemeenschapswachten ook rond
gauwdiefstal- en fietsdiefstal. Ze delen
flyers of affiches uit en geven nuttige tips.
Tenslotte zijn de gemeenschapswachten
ook verantwoordelijk voor het markeren
van de fietsen. Dit gebeurt in de
Fietsmarkeerdienst in de Hooistraat. De
openingsuren van de dienst: elke woensdag
van 14u tot 18u, elke vrijdag van 16u tot
18u en de 1ste en de 3de zaterdag van de
maand van 9u tot 12u.

d) onze nieuwe website

www.stubbekwartier.be
3. Komende activiteiten
Winterwandeling
Zaterdag 12 december 2015
Start om 13u30 aan ‘t Werftje
Weer of geen weer, we stappen
deze keer ongeveer 8 km. Het
wandeltempo blijft “gezellig
traag” zodat er ruimte blijft
voor een gezellige babbel en
om te genieten van de natuur en
???
Dinsdag 24 december 2015
Kerstevocatie - om 19u30

c) De straatverantwoordelijken
Het is en blijft een uniek project in de stad
Brugge.
Wij vormen een belangrijke schakel tussen
de bewoners en onze werking. Het is de
ideale manier om te weten wat er leeft in
de buurt.
Door peroonlijke contacten zoals het
afgeven van onze jaarkalender, een
geschenkje voor een geboorte of iemand
die ziek is, komen we in contact met onze
buurtbewoners.
Fundament voor elke buurtwerk is een
goed vrijwilligersbestand. Helaas is het
niet gemakkelijk om nieuwe vrijwilligers
warm te maken om mee te werken. En
vooral jonge mensen. Heb jij zin om bij
ons aan te sluiten, twijfel dan zeker niet
om contact op te nemen met je
straatverantwoordelijke. Alleen met
voldoende vrijwilligers kunnen we de
kwaliteit hoog houden.

Jaarlijks op kerstavond om 19u00 op het
Werfplein wordt door de kinderen uit de
buurt een kerstspel opgevoerd. Alle
aanwezigen krijgen een kerstkaart en een
kaars aangeboden. Na afloop is er
gelegenheid tot het nuttigen van een glas
Glühwein of warme chocolademelk.
Wij zijn nog op zoek naar
enthousiaste kinderen om mee te
werken aan het kerstspel.
Interesse??? Neem dan contact op
met Dominique Hernou - Werfstraat
68 - 050/34 82 72
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Zondag 10 januari 2016
Nieuwjaarsreceptie

5. Ter info
a) Philip Milanov

Beste buurtbewoners
Graag willen we met jullie het glas
heffen op een succesvol 2016.
Wij hopen jullie allen op zondag 10
januari 2016 vanaf 18.00 uur tot
20.00 uur te mogen begroeten
in ’t Werftje – Werfstraat 88.
Namens
het dienstencentrum ’t Werftje
en vzw Buurtwerk Stubbekwartier

Gelieve uw aanwezigheid voor 4 januari 2016 te
bevestigen via info@stubbekwartier.be of
Yvan Bossuyt Leopold II-laan 26
Pascal Velle
Veldmaarschalk Fochstr. 51
Lucien Bossier Leopold II-laan 39
Jef Devisscher Houthulststraat 8
Rita Logghe
Leopold II-laan 20
Naam: …………………………………………
Voornaam:…………………………………….
Adres:………………………………………….
…………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………
E-mail: ………………………………………..
Aantal personen:………………………………

4. Gebruik van ‘t Kattejoenk lokaal
Na verschillende pogingen lukt het ons
niet om ’t Kattejoenk opnieuw op te
starten. Als alternatief heeft de Raad Van
Bestuur beslist om het lokaal vanaf 1
januari 2016 gratis ter beschikking te
stellen voor kinderen t.e.m 16 jaar uit onze
buurt. Ze krijgen zo de kans om er een
verjaardagsfeestje te organiseren.
Jullie kunnen de zaal reserveren op
woensdag en zaterdagnamiddag van 13u
tot18u via info@stubbekwartier.be .
Concrete afspraken worden gemaakt a.h.v.
een gebruiksovereenkomst.

Onze buurtbewoner Philip Milanov heeft
België een allereerste zilveren WKmedaille bezorgd in de geschiedenis.
Milanov werd op het WK in Peking
tweede met een Belgisch record. Nooit
eerder deed een Belgische atleet of atlete
beter op het WK, want tot nog toe kon
België enkel bronzen medailles pakken op
een wereldkampioenschap. Door deze
prestaties is hij tot beste atleet van het jaar
2015 verkozen en sleept hij daar de gouden
spike mee in de wacht.
Proficiat Philip
b) Pietje Pek
Kinderdagverblijf Pietje Pek plant een
nieuwbouw op een opvallende locatie: het
Baron Ruzettepark. “We hopen te openen
in de zomer van 2017”, zegt Mieke Hoste,
Brugs schepen en directrice van het
kinderdagverblijf.
Het Baron Ruzettepark krijgt er binnenkort
een pak nieuwe, en vooral erg jonge
bewoners bij. Kinderdagverblijf Pietje Pek
heeft plannen voor een nieuwbouw, pal in
het midden van het park. De gronden
werden al aangekocht. De vorige
bebouwing — een villa — ging al tegen de
grond en het openbaar onderzoek in kader
van de bouwaanvraag is van start gegaan.
Nu huist Pietje Pek in de voormalige
kazerne in de Peterseliestraat.
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