
Openbaar vervoer in de Noordelijke deelgemeenten 

Geachte burgemeester en schepenen, 

Beste collega’s, 

Het is een bekend feit dat het aanbod van openbaar vervoer in de noordelijke deelgemeenten beter 

kan. De laatste jaren werden op regelmatige basis treinen en bussen geschrapt, ondanks protest van 

bewoners. Nadat er vorig jaar al een late trein van Brugge naar Zeebrugge in alle stilte uit dienst 

werd genomen, verdween op 9 december de laatste trein van en naar Zeebrugge nog. Deze zomer 

schafte men ook de laatste bus richting Zeebrugge af. 

Het stadsbestuur heeft in het verleden al actie ondernomen. Ik ben het stadsbestuur dankbaar voor 

de geleverde inspanningen. Zoals de vaste buslijn, die er mededankzij middelen van Stad Brugge 

gekomen is. Jammer genoeg moet ik er bij zeggen dat de dienstregeling van deze lijn wel te wensen 

over laat. Noch scholieren, noch werknemers kunnen deze bus nemen om zich van of naar, werk of 

school ter verplaatsen.  

Graag wil ik een oproep doen aan het stadsbestuur om het aanbod van openbaar vervoer in de 

Noordelijke deelgemeenten nader te bekijken. Hierbij zou men kunnen onderzoeken hoe de 

verschillende transportmogelijkheden beter op elkaar afgestemd kunnen worden, waar er nog 

lacunes zijn in de dienstregeling en hoe die efficiënt kunnen opgelost worden. Een vlotte 

bereikbaarheid via het openbaar vervoer zal niet alleen de inwoners ten goede komen maar kan ook 

interessant zijn vanuit toeristisch oogpunt. Heden vormt het beknopte aanbod ook een beperking 

voor dagjes toeristen die nog iets willen gaan eten, een avondwandeling willen maken, naar film op 

het strand komen kijken,… 

Daarom stel ik volgende zaken voor: 

 Kan het stadsbestuur de uren van de bus- en treinverbindingen herbekijken zodat het 

aanbod van openbaar vervoer op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier een vlotte 

verbinding garandeert? 

 Kan het stadsbestuur onderzoeken of een betere afstemming van de treinuren op de 

schooluren en op de verbinding Gent-Brussel mogelijk is? Op dit moment is het zo dat de 

trein van naar Zeebrugge op enkele minuten na mist als men van Gent of Brussel komt. 

 De laatste jaren verdwenen verschillende buslijnen en treinen. Ik stel voor dat het 

stadsbestuur  er over waakt dat het beperkte aanbod in geen geval verder degradeert en 

waar mogelijk zelfs uitgebreid wordt. 

 Het stadsbestuur zou kunnen nadenken over een voordelige formule om naar Zeebrugge 

Strand te sporen in de zomer. Op deze manier kunnen we het enige echte stadsstrand van 

Brugge promoten bij stadsgenoten en toeristen. 

Verder krijg ik ook veel klachten over het aanbod van de Belbus. Vaak zou de centrale niet bereikbaar 

zijn. Het zou ook voorvallen dat de bussen laat of niet komen opdagen. Het systeem waarbij men 

twee uur op voorhand moet reserveren is niet gebruiksvriendelijk, vooral voor de terugreis. Kan hier 

een aanpassing gemaakt worden zodat mensen huiswaarts kunnen keren met een andere bus die 

toch rijdt, ook al hebben ze niet voor deze gereserveerd? Bv. bij onverwachts later of vroeger 

terugkeren. 


