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PROJ E C T E N VA N STA D B RUG G E
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Dirk De fauw /
Burgemeester stad Brugge
“Na jaren van onderzoek en studies is het nu tijd voor actie.
De bewoners en het leven in Zeebrugge staan hierin centraal.
We investeren in plekken, pleinen en straten en ook in
verbindingen tussen bewoners en wijken."
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Tijdelijke invullingen van de oude Vismijn geven de Visserswijk nu al
een extra dynamiek. Om woningen en economische en recreatieve
activiteiten permanent mogelijk te maken, wordt een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Vissershaven opgemaakt. Zo kan het
stadsbestuur voorwaarden stellen aan de ontwerpers. Zij moeten
in hun plannen een levendige omgeving, aantrekkelijke kades en
openbare plekken voorzien. Eind deze zomer start het openbaar
onderzoek en kan het ontwerp RUP worden ingekeken. Na de
definitieve vaststelling ervan door de gemeenteraad kunnen de
plannen voor de reconversie van de oude vismijnsite verder worden
uitgewerkt en kunnen de vergunningen worden aangevraagd.
Tussen de Oude Vismijnsite, de ABC-toren en het Sint-Donaaspark
ligt een open ruimte die momenteel gebruikt wordt in functie van
Seafront. Eigenaar MDK (Agentschap Maritieme Dienstverlening
en Kust) heeft de ambitie om deze plek, samen met de
concessiehouder, verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk
ontmoetingspunt voor bewoners van de Visserswijk en ZeebruggeDorp en voor bezoekers.
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Reconversie van de oude Vismijnsite
en de vissershaven

Zeebrugge,
zee van
ruimte
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www.brugge.be/
zeebrugge

Stationswijk
3

Een ontspanningsplein aan
de Stella Mariskerk

De aanleg van een kustpark
Zolang de procedure loopt om de vijver
te saneren, is het domein Knapen
eigendom van het Ministerie van
Defensie. Dat duurt lang, maar van zodra
het achter de rug is, wil de Stad het
domein aankopen en zoveel mogelijk
openstellen voor de buurt. Samen met
de bewoners zal gewerkt worden aan
een volwaardig en aantrekkelijk kustpark.
Het streven is om ook de groenzone aan
de Venetiëstraat in te richten
als speelruimte.

De studie over de vernieuwing in
Zeebrugge beschrijft dit plein als
een cruciale plek, een hefboom
voor de vernieuwing van Zeebrugge.
Dit jaar nog krijgt het plein meer
ontmoetingsmogelijkheden en groen.
Ook een herinrichting staat op
het programma.

Stad Brugge investeert in Zeebrugge.
Niet alleen in haar pleinen en straten,
maar ook in het weefsel dat Zeebrugge
verbindt. Zo krijgen Zeebruggenaren stap
voor stap meer ruimte om te (be)leven.

Meer info?

Verbindingsdok

Een zee van mogelijkheden
op strand en dijk
Het brede strand van Zeebrugge biedt
ruimte voor heel wat activiteiten.
Het stadsbestuur onderzoekt de
mogelijkheden om de bestaande
voorzieningen (zoals de strandbib
en het sportstrand) en activiteiten
uit te breiden. Impulsen zoals een
beweegcontainer, pop-ups en een lagere
terrastaks voor de horeca maken van de
dijk een levendige plek.

Zeebrugge-Dorp
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Een vernieuwde Ploegstraat
en Marktplein
De herinrichting van het Marktplein en
de Ploegstraat staan op het programma
en daar betrekt de Stad dit najaar de
bewoners bij. Zo kan deze plek verder
groeien richting een toegankelijke
ontmoetings- en activiteitenplek
voor Zeebrugge-Dorp.

Zeebrugge
Vlot naar en door Zeebrugge

Netwerken met de buurt

Stad Brugge blijft pleiten voor betere verbindingen met de trein
en bus. Dankzij een fietssnelweg naar Brugge (F31) en Oostende
(F34) wordt fietsen naar en in Zeebrugge veiliger en sneller.
Er wordt een functioneel fietsroutenetwerk uitgewerkt in
de achterhaven. Ook de Havenbus blijft in het havengebied een
belangrijke rol vervullen.

Het buurtwerk en het dienstencentrum organiseren al jaren
verbindende acties en activiteiten in Zeebrugge. Een wijkscan
zal behoeften en acties in kaart brengen. Aan de hand van die
gegevens worden nieuwe initiatieven uitgewerkt. Daarenboven
startte in 2019 een buurtgericht netwerk om Zeebrugge extra
levendig te maken voor kinderen en gezinnen. Verschillende
Zeebrugse organisaties zijn vertegenwoordigd in allerlei
werkgroepen en die werken samen aan bereikbare diensten,
verbeteringen aan de infrastructuur en vrije tijd.

Het is de ambitie om de Kustlaan op termijn veiliger en
aantrekkelijker te maken. De nieuwe verbindingsweg met tunnel
(Nx) onder de nieuwe zeesluis zal ervoor zorgen dat er minder
zwaar en doorgaand verkeer dit traject moet nemen.

Overlast voorkomen
Kustbeschermingsmaatregelen en stormmuren op de kaaien
beveiligen Zeebrugge tegen uitzonderlijke stormen. In de Strandwijk
wordt zwerfvuil projectmatig en structureel aangepakt. Het
nieuwe zonaal veiligheidsplan zet sterk in op de veiligheid in
Zeebrugge. Samen met het buurtinformatienetwerk pakt de
politie overlast en kleine criminaliteit aan. Dankzij het Europese
BEACON-project wordt illegale grensoversteek gedetecteerd en
aan banden gelegd met behulp van ANPR-camera’s (automatische
kentekenplaatherkenning). Zeebruggenaren die verdachte situaties,
misdrijven of incidenten opmerken, kunnen deze onmiddellijk
melden aan de politie via het nummer 101. Voor een niet-dringende
aangifte kan je terecht op het nummer 050 44 88 44.

Een aantrekkelijk openbaar domein
Het publieke domein in Zeebrugge heeft veel eigenaars. Stad Brugge
vraagt van al deze partners een goed beheer of onderhandelt
verder over een haalbare overname van het beheer. Tijdens de hele
legislatuur investeert het stadsbestuur zelf volop in het onderhoud
en de heraanleg van Zeebrugge.
Meer groen en bloemen fleuren Zeebrugge op korte termijn op.
Bebloemingsacties en geveltuinen in alle straten dragen daartoe
bij. Daarnaast bekijkt de Stad samen met de buurtbewoners waar
ontharding en extra groen mogelijk is. Ten slotte krijgt De Lijn de
vraag om de trambedding te vergroenen.

Zeebrugge aan de beurt
In deze legislatuur staat de eigen buurt centraal. Met ‘buurt aan
de beurt’ en de nieuwjaarsreceptie kwam het stadsbestuur langs
om naar de Zeebruggenaren te luisteren. Alle ontvangen signalen
werden gebundeld in een infobrochure voor Zeebrugge. Die vind
je op www.brugge.be/buurtaandebeurt. Vragen, meldingen en
voorstellen zijn nog steeds welkom via www.brugge.be/meldpunt,
info@brugge.be of 050 44 80 00.

