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Dirk Defauw
Burgemeester Brugge

Francis Benoit
Burgemeester Kuurne

‘Een harde betonstop 
voeren we nog niet uit, 
maar we proberen het 
bijkomend aansnijden 
van nieuwe open ruimte 
om te bebouwen toch 
zoveel mogelijk te be-
perken’

‘We kiezen op vandaag 
duidelijk voor extra 

open ruimte’ 

Kuurne is de tweede dichts bevolkte gemeente van 
Vlaanderen. 13200 inwoners op 10 vierkante km. We 
zijn volledig ingekleurd als stedelijk gebied. De open 
ruimte die ons rest is schaars. 

Wij beslisten vorig jaar -als eerste gemeente in 
Vlaanderen- om een woonuitbreidingsgebied te be-
vriezen. Op vandaag tellen we 8 woonuitbreidings-
gebieden. Vijf ervan vallen binnen het afgebakende 
stedelijke gebied en zijn al in ontwikkeling. Ze zullen 
goed zijn voor 1300 nieuwe woningen. Dat is een 
grote uitbreiding van ons bestand dat nu reeds 5500 
woningen telt. De 3 andere woonuitbreidingsge-
bieden liggen in het buitengebied. Het grootste, 17 
hectare, hebben we in een ruimtelijk uitvoeringsplan 
bevroren tot 2040. De bestemming blijft dezelfde, 
het blijft een woonuitbreidingsgebied, maar zeker tot 
2040 wordt het niet aangesneden.

Dit is een moedige keuze, want we blijven onder 
druk staan om toch te ontwikkelen. De ruimtemoni-
tor van de intercommunale Leiedal toont aan dat er 
voldoende woningaanbod is in de regio. In Kuurne is 
het jurdische aanbod zelfs elf keer groter dan de be-
hoefte.

We kiezen op vandaag duidelijk voor extra open 
ruimte. Laat ons eerst het binnen gebied volledig 
ontwikkelen, waar reeds investeringen werden uitge-
voerd. Bovendien is het gebied dat we nu bevroren 
hebben totaal niet goed ontsloten. Het woongebied 
sluit namelijk enkel aan op landelijke wegen met 
open grachten die niet afgestemd zijn op een woon-
ontwikkeling.

Kiezen hiervoor vraagt politieke moed.

Naast dit bevriezen kiezen we ook voor aanleg van 2 
nieuwe parken. Het Vlaspark aan de monding van de 
Heulebeek en de Leie. Een nieuw Woonpark tussen 
Kuurne en Harelbeke waar open ruimte in park voor 
vereist is. En tot slot strijden we voor het behoud van 
de oude Leie-arm, die bedreigd is door de plannen 
van het kanaal Bossuyt-Kortrijk. Een ramp voor de 

biodiversiteit .

De Stad Brugge wil blijven groeien en nieuwe inwo-
ners en ondernemers aantrekken, maar we willen 
ook de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomge-
ving behouden en versterken. De tevredenheid van 
de Bruggeling over zijn woonomgeving vandaag is 
groot. Maar die tevredenheid wordt uiteraard ook 
mee bepaald door het groen en de open ruimte in de 
stad. 

Daarom willen we als stad meer inzetten op het ver-
hogen van het ruimtelijke rendement. 

Door in te zetten op verdichting, het delen van ruim-
tes en het verweven van functies, verdwijnt de nood 
aan bijkomende bouwruimte. Door de ruimte effi  ciën-
ter te gebruiken verdwijnt ook de nood om bijkomen-
de harde bestemmingen in te plannen. Bovendien 
zijn er op vandaag in Brugge nog heel wat gebieden 
met een harde bestemming die nog kunnen worden 
aangesneden. 

Een echte betonstop voeren we hier dus niet door, 
maar we proberen het bijkomend aansnijden van 
nieuwe open ruimtes om te bouwen toch zo veel mo-
gelijk te beperken. 

Door die gecombineerde inzet op verdichten en 
versterken van een groen en kwalitatief openbaar 
domein, zullen we in de praktijk in belangrijke mate 
evolueren richting betonstop, zonder ons echter he-
lemaal vast te pinnen, moest er toch ergens hoge 
nood zijn aan extra aan te snijden bouwgrond. 

Op die manier willen we de stad verder laten groei-
en, zonder in te boeten aan de kenmerkende (groe-
ne) kwaliteit. Richting burgers, bedrijven en huisves-
tingsmaatschappijen zetten we deze legislatuur dan 
ook hard in op renovatie. Leefkwaliteit gaat voor op 
woonkwantiteit. 


