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We zijn in de eerste plaats tevreden dat er na al die jaren actie genomen wordt in het dossier plasbeleid waar zowel 

onze partij, de emancipatieraad  als derden al zo lang op aandringen. 

Dit betreft nu 1 plaats. Heeft u in kaart gebracht op welke plaatsen er nog openbare toiletten moeten komen? Is er 

een totaalplaatje?  Want hiermee kunnen we iets unieks doen: dit is de ideale gelegenheid, zoals we reeds eind 2011 

in een persartikel aanhaalden en in een gemeenteraad aankaartten, om kunst en openbare toiletten te laten 

samensmelten. 

Dit is misschien wel de uitgelezen kans om mee te strijden voor een plaatsje in “De 10 mooiste openbare toiletten in 

de wereld” zoals in 2011 in De Standaard verscheen.  

Brugge binnenstad, Unesco werelderfgoed.  We mogen er trots op zijn, we moeten het koesteren.  We zitten met een 

geweldig Middeleeuws decor. Toch willen we ergens ook vooruit, hedendaags leven in Brugge.  Modern in Brugge 

moet kunnen, maar het behoud van onze titel Unesco Werelderfgoedstad ook. 

Ons voorstel: bekende en startende lokale kunstenaars het decor van de openbare toiletten in Brugge laten ontwerpen 

en inkleden.  Dus niet kiezen voor een sober decor, een onopvallend toilet. Als het mooi is, mag het opvallen en zo 

lossen we meteen ook het ‘minpunt’ van de Kuiperstraat  op dat in de adviezen te lezen valt “zal de plasinfrastructuur 

in de Kuiperstraat voldoende zichtbaar zijn?”.  

We pleiten dus voor een totaalpakket: in kaart brengen waar in Brugge toiletten moeten komen en een project op 

poten zetten met lokale, startende kunstenaars . Zo kunnen we moderne en hedendaagse kunst integreren in de 

binnenstad van Brugge zonder aan ons cultureel erfgoed te raken. En geven we zowel ervaren en beginnende 

kunstenaars  de kans om hun talenten te tonen en naambekendheid te verwerven. 

 

Noelia Sanchez 

noelia.sanchez@n-va.be 

 

mailto:noelia.sanchez@n-va.be

