UNIZO-prioriteitennota 2019 - 2025
“Omdat mensen die op eigen risico ondernemen, voor
hun eigen loon zorgen, en welvaart & tewerkstelling
creëren,… versterkt moeten worden!”

UNIZO BRUGGE
Maandag 4 juni 2018
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Beste,
UNIZO Brugge versterkt ondernemers, ook in Brugge. Daarom willen wij als grootste
ondernemersorganisatie van Vlaanderen, Brussel én Brugge een toonaangevende rol spelen als stem
van de lokale zelfstandigen, KMO’s, vrije beroepers en freelancers. UNIZO Brugge gelooft in
partnerships en samenwerking, ook met het lokale bestuur en de andere economische stakeholders.
Deze prioriteitennota is een eerste aanzet voor de beleidsploeg die vanaf januari 2019 onze stad zal
besturen.
UNIZO-krachtlijnen voor het Brugs economisch beleid:
 Het scheppen van een kader waarin beloftevolle, ambitieuze starters en gevestigde
ondernemers de kans krijgen om hun project om te zetten in een succes. Ondernemers
leggen de basis voor tewerkstelling en welvaart, ook in de Brugse regio.
 Bedrijfsterreinen moeten optimaal gebruikt worden; een doordacht beleid op het vlak van
ruimtelijke ordening biedt opportuniteiten om nieuwe, innovatieve ondernemingen aan te
trekken en groeibedrijven de kans te geven tot expansie.
 Zonder een doordacht beleid m.b.t mobiliteit staat alles letterlijk stil. Bereikbaarheid van
handelszaken en bedrijventerreinen zijn cruciaal voor de leefbaarheid van onze
ondernemingen.
 Rechtszekerheid op het vlak van regelgeving brengt rust; een stabiel, vast en duidelijk kader
met bijhorende dienstverlening waarin ondernemers makkelijk hun weg vinden.
 Revitalisatie van het merk “Brugge” als shopping-, evenementen- en congresstad, het
stimuleren van verblijfstoerisme (versus dagtoerisme) en de ondersteuning van de
economische cluster in en rond de haven van Zeebrugge als belangrijke bron van
tewerkstelling en als poort naar de rest van Europa en de wereld.
 Inzetten op innovatie en nieuwe technologie (o.a. Smart Cities). Ook Brugge moet mee surfen
op de digitaliseringsgolf t.b.v. een efficiënte werking van de stad en een moderne
dienstverlening aan z’n inwoners, ondernemers en bezoekers.
 Een betrokken en ondernemend bestuur ten dienste van het ondernemerschap. Zorg voor
efficiëntere en betere communicatie met al wie onderneemt. Centraliseer bevoegdheden en
versterk de stedelijke dienstverlening op het vlak van economie.
Samen met het toekomstig lokaal stadsbestuur willen wij als partner werken aan een bedrijvig en dus
levendig Brugge, waar het goed is om te wonen, te recreëren én te ondernemen. Het is met deze
motivatie dat wij u onze prioriteiten voor de komende zes jaar voorleggen.
Veel leesplezier vanwege het bestuur van UNIZO Brugge,
Hendrik Vermeulen (voorzitter), Piet Lantsoght (ondervoorzitter), Jackie Demey (penningmeester),
Dirk Leysen (secretaris), Kaat Delameillieure, Séraphin Boúúaert, Yannick Pollet, Barbara Bassens en
ter ondersteuning Brecht Clyncke (UNIZO West-Vlaanderen)
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1. Ruimtelijke ordening
Positief imago winkelkerngebied
De invulling van leegstaande panden is één iets, een
kwalitatieve invulling blijkt een stuk moeilijker! We hebben
binnen UNIZO heel wat knowhow om structurele leegstand
aan te pakken en er voor te zorgen dat het winkelaanbod
kwalitatief staande houdt en er géén eenzijdige uitbreiding
is met winkels gericht op enkel dagjestoeristen. Stad
Brugge moet hiervoor randvoorwaarden creëren door te
blijven investeren in het openbaar domein, met
aantrekkelijke straten, voorzieningen op vlak van straatmeubilair (banken, vuilnisbakken, openbare
toiletten, verzorgde voetpaden, (kerst-) verlichting…), voetpaden, fietspaden, pleinen enz. Een
strenge, maar realistische handhaving van de regels op (bv. verbod op neonverlichting) vlak van
netheid en het handhaven van de rust in de buurt van bepaalde specifieke winkels of horecazaken
(UNIZO ontwikkelde enkele jaren geleden een charter voor nachtwinkels) is daarbij onvermijdelijk.
Ook een vernieuwd reglement op vlak van signalisatie en uithangborden dat ruimte laat voor een
moderne shoppingbeleving is hierbij aangewezen
KMO-bedrijventerrein
Er is geen behoefte aan meer commerciële
distributieruimte, maar wel aan uitbreiding,
herbestemming en een hoger rendement van bestaande
industriezones. Het opdelen van niet-gebruikte
industriegronden in kleinere KMO-percelen is
noodzakelijk. Voor de uitbreiding van een KMO, moet
het eenvoudiger zijn om een bouwvergunning te
bekomen, gebouwen aan te passen en om snel het
nodige advies te krijgen hoe bepaalde zaken kunnen worden bespoedigd. Een centraal
aanspreekpunt in de gedaante van KMO-accountmanagers zou de ondernemer kunnen begeleiden in
de opmaak van zijn/haar dossier.
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De haven van Zeebrugge
De haven van Zeebrugge is een belangrijke motor voor
de Brugse- en bij uitbreiding West-Vlaamse economie.
Onze haven zorgt voor niet minder dan 10.000
arbeidsplaatsen en is daarmee één van de pijlers van de
welvaart in de Brugse regio. Als grootste autohaven ter
wereld heeft Zeebrugge dringend nood aan een tweede
zeesluis om de continuïteit en bedrijfszekerheid van de
RoRo-activiteiten (roll on roll off) te garanderen. UNIZO
pleit voor een snelle aanvang van de werken zodra er een definitieve keuze gemaakt werd m.b.t. de
locatie van de nieuwe sluis.
Ondernemers getroffen door onteigening moeten correct gecompenseerd worden en moeten de
kans krijgen om hun activiteit verder te zetten op een locatie die voldoet aan hun behoeften. Het is
aan de stad om hierin een bemiddelende rol te spelen t.a.v. de hogere overheden.
Met zijn ideale locatie in de nabijheid van de voorhaven moet er dringend werk gemaakt worden van
de uitbreiding en de opwaardering van de Transportzone. Verschillende bedrijven worden geremd in
hun groei en er is geen plaats voor nieuwe ondernemingen. Er is tevens een schrijnend tekort aan
(flexibele) kantoorruimtes voor nieuwe logistieke bedrijven.
De verdere ontsluiting van de haven van Zeebrugge is van primordiaal belang ter ondersteuning van
de verdere expansie. Naast een vlotte hinterlandverbinding via de stadsvaart biedt de mogelijkheid
voor binnenvaart op zee (project Vlaamse Baaien) potentieel op lange termijn. De stad dient deze
projecten maximaal te ondersteunen.
Zeebrugge heeft dringend nood aan een permanente, kwaliteitsvolle en beveiligde truckparking die
beschikt over de nodige voorzieningen om vrachtwagenchauffeurs te accommoderen en te voorzien
van het nodige comfort. UNIZO ondersteunt het idee voor de realisatie van deze parking in de
nabijheid van het A11 complex in de achterhaven.
UNIZO Brugge pleit voor een verdere professionalisering en dépolitisering van de Raad van Bestuur
van het Zeebrugse havenbedrijf (MBZ) en een gelijk opgaande verdeling tussen de private en
publieke vertegenwoordiging. Een havenbedrijf kan pas echt als bedrijf functioneren mede dankzij de
inbreng van bestuurders die voldoende affiniteit hebben met de maritieme sector.
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Ontwikkeling headquarterzone Brugge
Een headquarterzone is een bedrijventerrein dat zich richt op het samenbrengen van specifieke
diensten van grotere, vooral internationaal gerichte ondernemingen, organisaties en instellingen.
Daarnaast biedt een headquarterzone ook plaats aan kleine kantoorruimtes als ontwikkelingspool
voor start – ups. UNIZO oppert al geruime tijd voor dergelijke zone (bv. regio Chartreuze-gebied) in
de dichte nabijheid van, en met een vlotte bereikbaarheid naar, het centrum.

Eenduidige reclamewetgeving met ruimte voor technologische toepassingen
De huidige reglementering rond reclamevoering is onaangepast aan de snel evoluerende digitale
wereld. UNIZO is er van overtuigd dat reclame maken via technologische toepassingen (bv. digitale
schermen) moet mogelijk zijn waarbij er uiteraard gewaakt wordt over het behoud van het
authentieke, historische straatbeeld zonder een kakafonie te creëren.
Daarnaast zijn ondernemers/handelaars aangewezen zelf uit te zoeken wat kan en niet kan. Daarbij
krijgt het slechts een beperkte dienstverlening vanuit dienst Ruimtelijke Ordening.
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2. Mobiliteit
Oprichting adviserende mobiliteitscommissie
Voor UNIZO zijn de laatste jaren te veel wegenwerken en openbare werken tegelijkertijd opgestart
die een verkeersinfarct veroorzaakten (Boeverie, ’t Zand, Kruispoort, expresweg…). In de toekomst
moeten wegenwerken veel beter op elkaar worden afgestemd zodat inkomend en uitgaand verkeer
probleemloos kan omrijden. UNIZO pleit voor meer coördinatie en inspraak in het mobiliteitsbeleid
door een oprichting van een onafhankelijke mobiliteitscommissie. Dergelijk orgaan is een klankbord
voor het beleid (cfr. Gecoro bij Ruimtelijke Ordening) en buigt zich over de grote mobiliteitskwesties.
Er zetelen bijvoorbeeld vertegenwoordigers van scholen, taxichauffeurs, transportsector,
drankhandelaars, fietsersbond, bewoners, politie, experts EN ondernemers…in. Uit dergelijk overleg
blijkt dat er veel gemeenschappelijke belangen zijn die leiden tot opportuniteiten.
Bereikbaarheid (doorbreken perceptie)
Een goede bereikbaarheid van Stad Brugge is van onschatbare waarde voor zowel ondernemers en
hun personeel, hun leveranciers als potentiële klanten. Niet alleen de daadwerkelijke bereikbaarheid
maar ook de perceptie die mensen hierop hebben is zeer belangrijk. Hier laat stad Brugge
momenteel steken vallen, het imago bij de Bruggeling is momenteel: druk, moeilijk toegankelijk en
weinig parkeerruimte.
UNIZO pleit voor een perceptieherstel en het blijven waken over een goede verkeersdoorstroming,
voldoende centrale parkeergelegenheden en een vlotte verbinding met randparkings. Externe
communicatie en optimale signalisatie is in deze van primordiaal belang.
Daarnaast moeten autoluwe zones het zoekend verkeer doen weren uit de binnenstad en de
veiligheid verhogen, maar het bestemmingsverkeer (winkeleigenaar, hoteleigenaars, HORECAuitbater, garagehouders, …) mag hier geen dupe van zijn. UNIZO vraagt een doorlaatsysteem voor
personen die effectief wonen/werkzaam in de dichte regio van de autoluwe zone.
UNIZO vraagt ook een rol voor het fietsverkeer in de autoluwe zones, die moeten zich nu een weg
banen tussen een zwerm wandelaars.
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Toegang tourbussen hotels
Het Brugse stadsbestuur weert momenteel drastisch het aantal tourbussen in de Brugse binnenstad.
Dit heeft belangrijke negatieve gevolgen voor de sector. Dit kan er toe leiden dat reisorganisatoren
Brugge vermijden en kiezen voor nabijgelegen historische steden waar het makkelijker is om groepen
nabij de hotels af te zetten. Voorts werkt dit ook ééndagstoeristen in de hand, dit zijn toeristen die
statistisch veel minder uitgeven dan de traditionele verblijfstoeristen.
Het lijkt UNIZO dan ook noodzakelijk om deze verhoudingen om te draaien en het aantal
stopplaatsen voor tourbussen in Brugge te herbekijken. Concreet stellen we voor om hun toegang tot
de binnenstad niet aan te tasten. Uiteraard enkel voor tourbussen met verblijfstoeristen en niet voor
dagjes/cruisetoeristen.
Parkeergelegenheden
We zien dat andere steden elegantere parkeersystemen hebben gevonden, iets waar stad Brugge uit
kan leren. Zo lijkt ons het ‘shop&go’ systeem dat in Kortrijk van kracht is een aangewezen alternatief.
Ten slotte zetten we ons ook vraagtekens bij de parkeercapaciteit die Brugge heeft. De ondergrondse
parkings zijn zeer vaak volzet en een snelle uitbreiding dient zich aan. Zo lijkt ons het uitbreiden van
de parking aan het station met een 3de verdiep een concrete oplossing alsook een grotere
parkeercapaciteit onder het nieuw te bouwen beurs-en congrescentrum op het Beursplein. De
uitbreiding van ’t Zand komt geen dag te vroeg. UNIZO gelooft dat extra ondergrondse
parkeercapaciteit een must is bij elk nieuwbouwproject in de binnenstad. Wat met de beloofde
randparkings (Baron Ruzettelaan, regio Kinepolis, Sint-Kruis…)?

Parkeersysteem voor interventieteams
Werk een haalbaar systeem uit om interventieteams (zoals loodgieters of installateurs) legaal
bovengronds te laten parkeren, zodat zij zonder boete efficiënt kunnen werken voor de bewoners in
de binnenstad.
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Smart-city
UNIZO is ervan overtuigd dat de concepten “SMART-City” en “Internet of Things” veel problemen
kan verhelpen. Vooral inzake mobiliteit lijkt ons dat er verbeteringen realiseerbaar zijn door het
invoeren van specifiek gerichte apps. Zo is o.a. een parkeerapp een onmisbaar gegeven in een grote
stad als Brugge. Een app waar men in één oogopslag kan zien waar er nog plaats is om te parkeren.
Verder zet de stad maximaal in op digitale dienstverlening die een bijdrage kan leveren aan de
communicatie met de inwoners, ondernemers en bezoekers en de shoppingbeleving naar een hoger
niveau kan brengen. Het implementeren van Smart City-toepassingen verhoogt de efficiëntie, zorgt
voor administratieve vereenvoudiging en betekent op lange termijn een kostenbesparing in de
werking van de stad. Bijvoorbeeld: toeristen afkomstig uit Zuid-Europa hebben de gewoonte om pas
ná 21u te dineren. Heel wat restaurant-uitbaters sluiten hun keuken vroeger om diverse redenen.
Een app die de HORECA-zaken aangeeft die na 21u30 wel nog eten serveren, zou heel wat toeristen
helpen.
Fietsenstallingen
Een harmonieus stadsbeeld is voor een historische stad als Brugge zeer belangrijk. Dit stadsbeeld
wordt echter meer en meer verstoord door de talrijke bovengrondse fietsenstallingen. Om het
stadsbeeld weer in ere te herstellen, stellen we voor om meer ondergrondse fietsenstallingen te
voorzien ter vervanging van de bovengrondse. Zo blijft ook het gemak van de fietsers gewaarborgd.
De komst van fietsenstallingen onder ’t Zand en de Markt zijn alvast twee goede voorbeelden.
Tonnagebeperking
De huidige tonnagebeperking die momenteel in Brugge geldt, fronst meerdere wenkbrauwen. Het
heeft als gevolg dat er minder grote vrachtwagens door de stad moeten rijden. Dit wordt echter
opgevangen door een stijging in het aantal lichte vrachtwagens die door de stad trekken. Deze
stijging is o.a. een zeer slechte zaak voor het milieu. Om het imago van Brugge als milieuvriendelijke
stad in tact te houden, lijkt het ons noodzakelijk om hier snel een oplossing op te vinden.
De transportsector acht het dan ook noodzakelijk om de tonnagebeperking terug op te trekken
zonder uitzonderlijke toelatingen van de korpschef van Brugge.
Ook de regelgeving m.b.t. werfverkeer dient herbekeken te worden; momenteel zijn de retributies te
duur en werken deze ontmoedigend voor wie panden in de binnenstad wil opwaarderen. Duidelijke
regels m.b.t. tonnagebeperking, venstertijden en schema’s over wie wanneer de stad binnen mag
moeten makkelijk terug te vinden zijn via digitale kanalen.
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Quick wins
Niemand staat graag met zijn wagen in de file tijdens drukke tijdstippen. Maar een knelpunt snel,
eenvoudig en goedkoop verhelpen, daar streeft UNIZO voor. Heel wat fileleed kan bv. verholpen
worden door het verlengen van bepaalde voorsorteerstroken (bv. kruispunt Bevrijdingslaan Buffelbrug), het efficiënter afstellen van bestaande verkeerslichten, installeren van slimme
verkeerslichten, enz… Kortom, kleine mobiliteitsingrepen met een minimale inspanning, maar een
maximaal resultaat.

Uitbreiding spertijden bruggen ringvaart
UNIZO pleit voor het beter afstemmen van het aantal brugbewegingen tijdens de spitsuren en vraagt
een uitbreiding van de huidige spertijden. De spertijden voor de bruggen op het kanaal GentOostende werden positief toegejuicht en ingevoerd in november 2014. De bruggen gaan op
werkdagen niet open van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 16.30 uur tot 17.30 uur, en op woensdag
bijkomend van 11.50 uur tot 12.30 uur, maar dit blijkt niet voldoende. De mobiliteitsproblemen in bv.
de Baron Ruzettelaan of regio Dampoort zijn nog steeds aanwezig. UNIZO stelt voor om de
sperperiode uit te breiden naar min. 09u30 in de voormiddag, en tot 18u30 in de namiddag.
Daarbovenop vraagt UNIZO om de minste prioriteit te geven aan vaarverkeer die niet direct bijdraagt
aan het economische klimaat (bv. plezierbootjes).
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3. Samenwerking
Adviesraden
De Brugse ondernemers zijn momenteel niet tevreden over de werking van de Raad lokale economie.
Het gemis van voldoende uitwisseling is één van de redenen. M.a.w. ondernemers voelen zich niet
voldoende gehoord. Voor UNIZO is dé kernopdracht van de raad lokale economie het adviseren van
het stadsbestuur bij de planning en uitvoering van het economisch beleid in de brede zin.
De raad geeft ook advies bij iedere beslissing in andere beleidsdomeinen die een economische
impact heeft. Zo adviseert de raad lokale economie bijvoorbeeld ook over:
 de opmaak van een commercieel strategisch plan, het detailhandelsbeleid
 de ruimtelijke economische ontwikkelingen zoals KMO-zones
 het verbeteren van de toegankelijkheid van ondernemingen, belangrijke ingrepen in de
verkeerscirculatie van de gemeente
 het versterken van toeristische troeven ter ondersteuning van de lokale economie, het adviseren
van een evenementenbeleid
 het integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in het gemeentelijk beleid
 het werkgelegenheidsbeleid, zoals het evenwicht tussen sociale en reguliere economie
 het veiligheidsbeleid, in het bijzonder voor ondernemingen
UNIZO pleit voor meer voorafgaande betrokkenheid in dossiers die een effect hebben op de
stedelijke economie en een efficiëntere- en meer gestructureerde communicatie tussen het bestuur,
de stadsdiensten en de economische actoren.

Wifi
De wifi in de stad Brugge is ontoereikend. Er zijn te veel verbindingsproblemen om tevreden te
kunnen zijn over het huidige netwerk. Dit terwijl een degelijk wifi-netwerk een cruciaal middel is om
vooral buitenlandse toeristen te kunnen informeren, promotie te laten maken via sociale media
(Tripadvisor, Instagram, Facebook…). Ook culturele evenementen kunnen zo sneller worden
opgezocht. Het lijkt dan ook aangewezen om een degelijk wifi-netwerk te voorzien dat voldoet aan
de hedendaagse normen.
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Schepen van Economie/Ondernemen met een adviserende stadsdienst
UNIZO pleit voor een logischere verdeling van de schepen-bevoegdheden. Versnippering is absoluut
geen goede zaak en komt niemand ten goede: Havenbeleid (Dhr. Landuyt), Lokale Economie (Mevr.
Decleer), Tewerkstelling & economische ontwikkeling (mevr. Esquenet). Eén schepen van
Economie/Ondernemen die de bevoegdheid heeft over de hele ‘range’ van (haven)ondernemers tot
kleine winkeliers (en vooral alles ertussen), zou de eenheid van beleid absoluut ten goede kopen.
Daarnaast moet het kabinet van de ‘Schepen van Ondernemen’ een ondernemende, meedenkende
en adviserende dienstverlening nastreven, waarbij empathie voor de vraagsteller centraal staat. Het
doorsturen van een bundel wetteksten op een concrete vraag rond bv. reclamewetgeving, is een
spijtige vaststelling vandaag.
Dienst Lokale Economie uitbreiden
UNIZO vindt daarnaast dat de huidige dienst lokale economie schromelijk onderbemand is. Als
Brugge een ondernemende stad wil zijn, zal het hiervoor extra budget moeten voor aantrekken en
extra sterke profielen aanwerven. Net zoals de ondernemers zelf, etaleert de dienst lokale economie
expertise, creativiteit en ondernemingszin, functioneert het als klankbord voor het kloppend
economisch hart van de stad en werkt het als facilitator voor de ontwikkeling en groei van het
ondernemerschap in de Brugse regio
Lokale economie vs. toerisme
De Bootjes en koetsen zouden onder de bevoegdheid van de dienst toerisme moeten vallen en niet
onder de bevoegdheid van de dienst lokale economie.
Jonge ondernemers
Startende ondernemers kunnen subsidies krijgen vanuit
de stad Brugge. Er zijn echter veel (potentiële) jonge
ondernemers die hier onvoldoende van op de hoogte
zijn. Er moet meer gedaan worden om de
steunmaatregelen te communiceren. In dit kader willen
we ook benadrukken dat het activeren van jonge
ondernemers een grote stimulans is voor de lokale
economie. Steunmaatregelen zijn een goede manier om
dit te verwezenlijken. Uitbreidingen van deze
steunmaatregelen zijn dan ook steeds wenselijk. Ook hier is een efficiënte communicatie vanuit de
stad o.a. via website en sociale media een must en kunnen accountmanagers lokale economie een
“one stop shop” oplossing bieden voor wie zich wil wagen aan het ondernemerschap. Het creëren
van bijkomende, betaalbare, goed bereikbare coworking spaces is alvast een extra troef!
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Uitbesteding als win-win
Samenwerkingen of uitbestedingen van gemeentelijke uitvoerende taken aan private partners heeft
niet alleen een gunstige invloed op het stedelijke budget maar biedt tevens zakelijke opportuniteiten
voor lokale KMO’s. Bepaalde taken zoals leerlingenvervoer, buitenschoolse opvang, maaltijden
aangeboden door scholen en OCMW, huis-aan-huis ophaling van afval, groenonderhoud,
infrastructuur, veiligheid en bewaking, evenementen en sport kunnen via aanbesteding goedkoper
en efficiënter uitgevoerd worden door private, lokale partners/KMO’s.
De stad zorgt voor een platform waardoor “werken voor de stad” transparant en eenvoudig wordt
voor geïnteresseerde lokale ondernemers.
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4. Klantengedrevenheid
Promotie stad Brugge
We merken dat het huidige bestuur van de stad Brugge er onterecht vanuit gaat dat de stad zichzelf
verkoopt. Deze denkwijze is achterhaald. In kader hiervan kan Stad Brugge er goed aan doen om het
marketingbudget aanzienlijk te verhogen met oog op het profileren van Brugge als ‘the place to be’.
Voorts lijkt het ons dan ook interessant om Brugge te promoten als een stad waar je best meerdere
dagen vertoeft om alles uit je bezoek te halen. Deze bezoekers geven dan ook statistisch gezien meer
uit dan ééndagstoeristen. Door bv. het opzetten van meer intensievere samenwerkingen tussen de
hotels, restaurants, lokale handelaars en de stedelijke dienst cultuur, sport e.d.m. kunnen pakketten
aangeboden worden aan verblijfstoeristen.
Veiligheid bedrijventerreinen
Er is in Brugge een schrijnend tekort aan overnachtingsplaatsen voor truckers. Vele truckers zoeken
dan ook een bedrijventerrein (bv. Blauwe Toren, Transportzone Zeebrugge,…) uit om op te
overnachten. Ze maken de bedrijfsterreinen vaak onveilig. Bij UNIZO krijgen we dan ook de vraag
binnen om hier een duurzame oplossing voor aan te bieden. Veel zou kunnen opgelost worden door
extra overnachtingsplekken te voorzien voor truckers die voorzien zijn van de nodige beveiliging om
het hoofd te bieden aan de huidige transmigratie-problematiek.

Investeer in een uitgebreid economische cel met een ‘KMO-manager’ én een ‘manager Brugge
Winkelstad’
Door recente economische ontwikkelingen zijn rondom bepaalde ondernemingen een hype
ontstaan. Het gaat hier over ondernemingen die zich van de concurrentie onderscheiden door een
zeer hoge en specifieke kwaliteit van producten te leveren. Denk hierbij aan zaken als Würst (Jeroen
Meus), Chez Claire (Wasbar), concept stores, flagshipstore,…
Het betreft ondernemingen die kijklustigen aantrekken van overal ten lande. Het is dan ook aan de
stad Brugge om in te spelen op dergelijke hypes. Concreet zou dit kunnen gebeuren door iemand die
actief op zoek gaan naar opportuniteiten voor ondernemers en zo ondernemingen (pro)actief
aantrekt. Naast de retailsector, kan tweede persoon ook de rode loper uitrollen voor nieuwe KMO’s
op zoek naar een vestigingseenheid in de hoofdstand West-Vlaanderen. Dit betekent niet alleen een
grote boost voor de lokale economie, ook een leegstaand (handels)pand wordt zo op een proactieve
manier ingevuld. Daarnaast verloopt het aanvragen van een vergunning in Stad Brugge vaak te
omslachtig. Een aanvraag circuleert vaak doorheen verschillende diensten, maar de heldere
communicatie tussen deze diensten ontbreekt. Dit heeft als gevolg dat een aanvraag te lang duurt en
er vaak fouten gemaakt worden. Diezelfde KMO-manager zou een aanzienlijke verbetering zijn als
aanspreekpunt die de ondernemers helpt over de verschillende stedelijke diensten heen.
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5. Ondernemend
Transparantie belastingen
Er zijn in Brugge bepaalde belastingen die pas naar boven komen als je iets onderneemt.
Bv: reclamebord privé-evenement, maar mag niet zichtbaar zijn.
Dit zijn vaak koude douches voor ondernemers. Er is dan ook nood aan meer transparantie omtrent
belastingen.
Terrastaks Zeebrugge conform effectieve gebruik
UNIZO stelt voor om de terrastaks van HORECA-uitbaters in Zeebrugge Bad los te koppelen van de
uitgebreide terrasreglementering van Stad Brugge (die loopt van half maart tot half november). Acht
maanden taks staat niet in verhouding met het effectieve gebruik aan zee (hoofdzakelijk
juni/juli/augustus/september).

Citytaks voor elke toerist
Op heden betalen enkel toeristen die meer dan één dag in Brugge verblijven een Citytaks. Deze taks
geldt niet voor ééndagstoeristen. Dit terwijl statistisch is aangetoond dat verblijfstoeristen meer
uitgeven dan ééndagstoeristen tijdens hun bezoek aan Brugge. Het lijkt ons dan ook maar billijk om
ééndagstoeristen ook een vorm van Citytaks te laten betalen.
Kerstmarkt 2.0
De Brugse kerstmarkt is aan een grondige herziening toe. UNIZO is voorstander van een
geheelconcept, met o.a. dj's, sfeervolle tenten, extra beleving en kerstavonden met diverse thema's.
Daarbij moet de focus liggen op lokale (streek)producten. Het toekennen van vergunningen en
standplaatsen moet gebeuren door een samengesteld comité waar o.a. UNIZO, BHC, Stad Brugge,
HORECA-federatie, Hotel-federatie, enz… in zetelt.
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