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Tussen 2011 en 2015 is het toerisme in Brugge met ongeveer een kwart gestegen. De concentratie van 

de verblijvers vinden we vooral in de weekends en in de vakantieperiodes. De cijfers leren ons dat er 

een zeer groot verschil is in besteding tussen verblijfstoeristen en dagtoeristen. De gemiddelde 

besteding van een bedrijfstoerist bedraagt 114€/pppn, bij een dagjestoerist komt de besteding neer 

op maar 36€/pppn. Dit betekent niet alleen dat een verblijfstoerist per dag drie maal zoveel uitgeeft 

in onze stad als een dagjestoerist, maar ook dat we drie maal zoveel dagjestoeristen moeten of mogen 

ontvangen om dezelfde omzet in de stad te genereren. Hierbij kunnen we dus al een eerste vraag 

stellen naar een visie in het toeristisch beleid van dit stadsbestuur. Waar wil dit stadsbestuur naartoe? 

Wordt er in de komende jaren nog meer ingezet op het aantrekken van dagjestoeristen? Of zal men in 

tegendeel meer inzetten op verblijfstoerisme, om zo de druk op de leefbaarheid van de Bruggeling niet 

nog meer te vergroten. N-VA Brugge is altijd al de grootste bepleiter geweest van het verblijfstoerisme. 

Niet alleen omdat deze mensen meer besteden in de stad. Maar ook omdat zij door er te verblijven als 

het ware wonen. Zij maken dus als het ware deel uit van de Brugse bevolking.  

Uit de cijfers leren we dat de dagtoeristen vooral komen om hun vrije tijd te spenderen. In de categorie 

verblijfstoeristen komt 90% louter uit ontspanning. Slechts 10% komt omwille van de zogenaamde 

‘MICE’. Het kwart meer toeristen die er in de vorige jaren zijn bijgekomen is teruggevallen na de 

aanslagen in Parijs, Brussel en Nice. We zitten nu eigenlijk ongeveer terug op niveau van 2011. Op zich 

kan je dit allemaal duiden. Het is inderdaad een internationaal fenomeen. De daling is immers een 

gevolg van de angst die bij sommige mensen leeft om nog te reizen, met vliegtuig of trein, en die dus 

niet meer vooruit boeken en de situatie afwachten. Maar ook door de Brexit zal wellicht de Brugse 

toeristische markt getroffen worden. We hebben in Brugge traditioneel enorm veel Engelse toeristen 

en deze zijn nu omwille van de geopolitieke situatie en het financiële economische gebeuren meer dan 

gehalveerd. Voor hotels en horeca, maar ook voor de handelaars is dit uiteraard een enorme 

tegenvaller. Wat betreft de toeristen uit Groot-Brittannië is het hoogstnodig dat er nu eindelijk een 

busverbinding komt die de toeristen vanuit Rijsel rechtstreeks naar Brugge kan vervoeren. Dit dossier 

sleept al jaren aan en moet nu dringend gefinaliseerd worden. Maar ook de luchthaven Brugge-

Oostende zou in het aantrekken van toeristen vanuit Groot-Brittannië een belangrijke rol kunnen 

spelen. Er zijn immers meerdere kleine luchthavens in Groot-Brittannië die ook op Brugge-Oostende 

zouden kunnen vliegen. Ook de bootverbindingen met Groot-Brittannië zijn in het verleden altijd zeer 

succesvol geweest. Het zou dus eigenlijk aangeraden zijn om ook hier terug op in te zetten. Maar niet 

alleen Groot-Brittannië is belangrijk. Alle omliggende landen, alle buurlanden kunnen nu een 

belangrijke rol spelen om de terugval in ons toerisme opnieuw op te krikken. België ligt immers 

centraal in Europa en qua mobiliteit kunnen we alle troeven die we hebben hierin uitspelen. We 

hebben inderdaad geen stop voor een hoge snelheidstrein maar de aansluiting naar Brugge kan zeker 

met een efficiënte busverbinding gegarandeerd worden. We moeten alleen maar kijken naar de flibco 

bus die verschillende malen per dag naar Charleroi rijdt, en een gelijkaardige busverbinding tussen 

Rijsel en Brugge te realiseren.  

Mobiliteit is uiteraard belangrijk, dat zal geen enkele Bruggeling weerleggen. Maar hoe dan ook, een 

toerist die naar één of andere bestemming echt wil die zal er wel raken. De toerist moet echter wel 

een reden hebben om naar een bepaalde stad, en in dit geval uiteraard onze stad, te komen. En die 

reden, daar moeten wij voor zorgen. Jullie zijn als bestuur verantwoordelijk om die reden uit te zoeken 

en uit te werken. En ik kom terug op het begin van mijn betoog. Het verblijfstoerisme is uiterst 

belangrijk voor de ganse toeristische sector maar ook voor de totaliteit van de Brugse economie. En 

hier heeft Brugge of dit stadsbestuur althans al twee maal de bal misgeslagen. N-VA Brugge blijft erbij 

dat het een grove vergissing was om het dossier voor de integratie van een congrescentrum en 



terzelfde tijd restauratie van het Oud Sint-Jan te laten varen. Dit stadsbestuur was hierin blijkbaar niet 

geïnteresseerd. En heeft zoals op verschillende andere domeinen ook hier geen diepgaand uitgewerkt 

dossier ingediend. En het dossier is dan ook niet weerhouden door toerisme Vlaanderen. Waardoor 9 

miljoen euro subsidies verloren zijn gegaan. Het is absoluut onnodig en ongepast om de schuld hiervan 

bij de minister van toerisme te leggen. Er is vanuit het kabinet van toerisme veel hulp aangeboden. Er 

is aangedrongen om het dossier goed uit te werken. Er is aangedrongen om te blijven onderhandelen 

met de eigenaars. Er is aangedrongen om allerlei steun vanuit het kabinet te geven voor die 

onderhandelingen. Maar blijkbaar had dit stadsbestuur reeds een andere agenda. We weten allemaal 

dat het speeltje van schepen Laloo er willens nillens moest komen. N-VA Brugge is absolute 

voorstander van een residentieel congresgebouw en dit zeker in de binnenstad. Maar we vrezen dat 

de combinatie met een beursgebouw en evenementenhal een miskleun zal zijn voor de organisatie 

van deze broodnodige congressen. Dit was de eerst bal in de lucht.  

Tweede misgelopen wapenfeit is het cultuurbeleid. We hebben inderdaad een lijstje gekregen met 

tentoonstellingen die zullen plaatsvinden in de komende twee jaar. En daar willen wij de 

verantwoordelijken van de musea zeker voor feliciteren. Wij vrezen echter dat deze geplande 

tentoonstellingen niet de nodige impact zullen hebben zoals indertijd de grote prestigieuze Memling 

tentoonstelling. Wij vragen dan ook: waarom is Brugge de grote afwezige in het verhaal van de 

‘Vlaamse Meesters’? De Vlaamse Meesters is internationaal gepromoot als sterk merk voor 

Vlaanderen en met name zeker voor de Vlaamse Kuststeden. Kijk maar eens wat Gent aan het opzetten 

is met de restauratie van het Lam Gods, Antwerpen met Rubens en de barok en zelfs andere steden 

met Breugel. Waar blijft Brugge in dit verhaal? We hebben hier als historische stad volledig de boot 

gemist. Dit project had voor het Groeningemuseum een opperste kans kunnen betekenen naar een 

uitbreiding toe. Waardoor niet alleen een veel groter deel van de collectie had kunnen geëxposeerd 

worden maar waardoor we misschien ook een extra ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen hadden 

kunnen inplannen. Brugge heeft de setting. We zijn UNESCO werelderfgoed. We hebben een 

formidabele collectie Vlaamse Primitieven in huis. In Brugge vindt ook al meer dan 50 jaar het Festival 

van Vlaanderen plaats dat hier in het teken staat van de oude muziek. Het festival behoort tot de 

belangrijkste festivals in de wereld. En ligt mee aan de wieg van historische uitvoeringspraktijk van 

oude muziek. We hebben dus in Brugge de cultuur maar voor het grijpen.  

Residentiele congressen, prestigieuze tentoonstelling, welke reden moeten jullie nog meer hebben om 

de verblijfstoerist naar Brugge te halen? Ongeveer zevenduizend mensen zijn tewerkgesteld in de 

toeristische sector in Brugge. Ook hun welvaart hangt af van jullie inzet in deze sector. N-VA Brugge 

dringt erop aan dat dit stadsbestuur zijn visie naar toerisme en cultuur zou bijstellen. 
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