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Dossier

Nieuw Vrijzinnig Huis Brugge

De Brugse vrijzinnige organisaties krijgen binnenkort een 
nieuwe standplaats in het voormalig politiekantoor in de Hau-
wersstraat. Dat zijn het huisvandeMens Brugge, het Vrijzinnig 
Centrum De Sleutelbrug (VC), de Instelling Morele Dienstver-
lening (IMD) West-Vlaanderen en de lokaal actieve vrijzinnig 
humanistische verenigingen/lidverenigingen van deMens.nu. 
Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve vrij-
zinnig humanistische dienstverlening verder uit te bouwen en 
om veel activiteiten aan te bieden aan de Bruggeling. 

In januari starten de werken aan het pand, in maart 2019 
zouden de vrijzinnige organisaties hun intrek moeten kunnen 
nemen in het gebouw en op 21 juni 2019 is de plechtige ope-
ning gepland.

Waarom een Vrijzinnig Huis?
Dit project werd opgestart omdat vastgesteld werd dat de 
waarden van het vrijzinnig humanisme door een groot deel 
van de bevolking worden gedeeld maar dat de vrijzinnigheid 
te weinig zichtbaar is. De nodige uitstraling ontbreekt ondanks 
de diepmenselijke inhoud van onze levensovertuiging. De huis-
vesting is niet gelegen op vlot bereikbare plaatsen, de ruimte 
ontbreekt om activiteiten voor een grotere groep mensen te 
organiseren. De verschillende organisaties zijn geografisch 
verspreid wat samenwerking bemoeilijkt. 

Er is nood aan een pand waar zowel het Vrijzinnig Centrum 
(VC) De Sleutelbrug, de lokale vrijzinnige verenigingen als het 
huisvandeMens onderdak kunnen vinden. 

Het groeiende personeelsbestand en de accentverschuiving 
binnen de werking van het huisvandeMens Brugge veroor-
zaakt heel wat praktische problemen. Het huurpand, waarin 
het huisvandeMens en de diensten van de Instelling Morele 
Dienstverlening (IMD) gehuisvest zijn, is te klein en onaange-
past binnen het kader van de huidige dienstverlening. Voor 
vergaderingen dient bv. uitgeweken te worden naar een huis-
vandeMens in een andere stad of een externe locatie. Aanpas-
singen aan de infrastructuur van het huisvandeMens of groei 
zijn op de huidige ligging niet mogelijk.

De locatie waar het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug is 
gehuisvest, in de Beenhouwersstraat, laat niet toe om een 
nieuwjaarsreceptie, een lezing, een vrijzinnig afscheid,…
te houden. De activiteiten van onze verenigingen kunnen er 
moeilijk plaatsvinden omdat het te klein, onaangepast en niet 
zichtbaar genoeg is. Ook hier is geen ruimte voor uitbreiding. 
Voor alle grotere activiteiten moeten we noodgedwongen an-
dere, betalende zalen opzoeken. Versnippering en onduidelijke 
profilering vloeien hieruit voort. 

Het is onmogelijk om in de huidige beschikbare lokalen op het 
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Brugse grondgebied plechtigheden en voordrachten te organi-
seren op een wijze de provinciehoofdstad waardig, terwijl dit in 
steden als Oostende en Kortrijk wel kan.

Daarom bundelen we onze inspanningen en investeren we 
de beschikbare fondsen in een centraal gelegen gebouw dat 
groot genoeg is om groei van onze beweging mogelijk te ma-
ken. De financiële inspanningen zullen beter renderen in een 
gecentraliseerde en adequate accommodatie. 

We zullen meer inzicht verkrijgen in elkaars bezigheden, meer 
interesse en affiniteit, gezamenlijke belangen, afspraken en 
initiatieven…maximale synergie geeft op termijn groei voor 
iedereen!

Het geeft de vrijzinnige gemeenschap de unieke kans om in 
het Brugse stadscentrum hun overtuiging zichtbaar te maken. 
De organisaties die nu te weinig zichtbaar werken, krijgen een 
standplaats op een mooie locatie met voldoende vergader-
ruimte, kantoren, gespreksruimtes, een zaal voor plechtighe-
den en activiteiten, tentoonstellingsruimte,…

Historiek van het project
V O O R B E R E I D I N G E N
Sinds 2005 is de Brugse vrijzinnige gemeenschap op zoek 
naar een pand waar de lokale vrijzinnige organisaties onder-
dak kunnen vinden. Tal van panden werden in de afgelopen 
jaren bezocht, echter zonder concreet uitgewerkt plan. De 
zoektocht was geen succes. Maar de nood bleef aanwezig en 
werd steeds groter. 

In het voorjaar van 2012 groeide binnen de Brugse vrijzinnige 
gemeenschap concreet de idee om een eigentijds volwaardig 
Vrijzinnig Huis te verwerven, aangepast aan de noden van deze 
tijd. 

Gesprekken werden gevoerd, violen werden gestemd en gaan-
deweg kwamen het VC De Sleutelbrug, de Instelling Morele 
Dienstverlening en huisvandeMens tot de vaststelling dat ze 
op dezelfde golflengte zaten. 

De voorzitters en/of vertegenwoordigers van de Brugse vrijzin-
nige gemeenschap en van andere verenigingen die dit project 
genegen waren, kwamen samen. 

De deelnemers waren: Instelling Morele dienstverlening (IMD), 
de beide Brugse afdelingen van de Humanistisch Vrijzinnige 
Verenigingen (waaronder HVV/OVM Oudervereniging voor de 
Moraal), huisvandeMens Brugge, Vermeylenfonds, Opvang 
vzw, Willemsfonds, Masereelfonds, Stichting voor Morele Bij-
stand Gevangenen, Stuurgroep voor Morele Bijstand, Uitstra-
ling Permanente Vorming Brugge (UPV), Centrum Geboortere-
geling en Seksuele Opvoeding (CGSO), SOS Nuchterheid en 
het Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug (VC).

Deze verenigingen zullen hun intrek nemen in het Vrijzinnig 
Huis of zullen er op regelmatige basis samen komen en/of 
activiteiten organiseren.

Een memorandum werd opgesteld en opgestuurd naar de 
partijvoorzitters van alle Brugse democratische partijen. Hierin 
werden het maatschappelijk belang en de noden van de vrij-
zinnige gemeenschap duidelijk gemaakt. 

Tevens werd gevraagd om 3 punten in de toekomstige beleids-
verklaring op te nemen: 

1. het verkrijgen en financieren van de nodige 
infrastructuur om plechtigheden en evenementen te 
laten doorgaan, 

2. het verkrijgen van een gebouw waarin alle niet-
confessionele verenigingen gehuisvest kunnen worden 
en hun maatschappelijke rol kunnen spelen 
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3. een herziening van de financiering van de 
levensbeschouwelijke overtuiging op stadsniveau in 
functie van het gewijzigd maatschappelijk klimaat. 

Onze vraag werd toegelicht tijdens bezoeken aan alle partij-
voorzitters/lijsttrekkers die afgelegd werden door Els Goderis, 
directeur huisvandeMens West-Vlaanderen, Francis Moey-
kens, secretaris IMD en William Pharasyn, voorzitter VC. 

Politieke steun 
Zonder uitzondering hebben alle Brugse democratische 
partijen hun steun aan het project toegezegd. 

Na de verkiezingen van oktober 2012 en de bestuurswissel, 
werd de realisatie van onze vraag onder punt 420 opgenomen 
in het Beleidsplan 2013-2018 van het vernieuwde stadsbe-
stuur, waarin staat:

“Het stadsbestuur maakt werk van de uitbouw van een echt 
‘vrijzinnig huis’ in Brugge waarin alle niet-confessionele activi-
teiten en diensten kunnen worden ondergebracht, en dat met 
aangepaste financiering.”

Met steun van burgemeester Renaat Landuyt en zijn kabinets-
chef Steven Wittevrongel werden verschillende pistes (nieuw-
bouw, renovatie, …) bewandeld maar uiteindelijk bleef één 
optie over: het voormalig politiekantoor in de Hauwers-
straat. 

Doelstellingen Vrijzinnig Huis 
V A N  V E L E  K L E I N T J E S  N A A R  É É N  G R O O T 
M E T  B E H O U D  V A N  E I G E N H E I D
Het Vrijzinnig Huis moet de bindende factor worden tussen 
de verschillende vrijzinnig humanistische geledingen zonder 
aan de diversiteit te raken want die maakt het vrijzinnig hu-
manisme boeiend en waardevol. Een belangrijk doel is groei 
realiseren, wanneer de financiële en andere inspanningen niet 
voor één maar voor alle verenigingen renderen. Zonder verlies 
van eigenheid. 

Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve 
dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten, 
op wekelijkse basis, aan te bieden aan de Bruggeling. De ver-

enigingen die hiervoor instaan, moeten hun krachten bundelen 
om garant te kunnen staan voor een betere en volwaardige 
dienstverlening naar de Brugse bevolking. Vanuit een gecen-
traliseerde werking is dit mogelijk. 

De lokale vrijzinnig humanistische organisaties zullen vanuit 
een goede standplaats kunnen opereren. Dit met een ruime 
werking: het verzorgen van persoonlijke plechtigheden bij 
de belangrijke sleutelmomenten in iemands leven, vrijzinnig 
humanistische begeleiding via gesprekken maar ook per-
manente vorming over diverse onderwerpen (ethiek, actuele 
maatschappelijke kwesties,..), organisatie van Lentefeesten 
en Feesten Vrijzinnige Jeugd, cultuur, reizen, debat, gezel-
lig samenzijn, samenwerking met verschillende organisaties 
waaronder onderwijsinstellingen.

De werking zal meer mensen laten kennismaken met het 
vrijzinnig humanisme. Wij willen de mens vandaag een vol-
waardig leven geven in overeenstemming met de waarden 
waarvoor wij staan: gelijkwaardigheid, vrije meningsuiting, vrij 
onderzoek en vrij denken, verdraagzaamheid, solidariteit,…Dit 
is onze Core business en we zijn er goed in.

Welkom
We willen dat onze locatie een gastvrij huis wordt dat aantrek-
kelijk is voor onze bezoekers. We richten ons daarvoor tot de 
hele bevolking. Iedereen die zin heeft om kennis te maken met 
de vrijzinnig humanistische waarden, is welkom. De Brugse 
bevolking heeft immers het recht te weten wat vrijzinnig hu-
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manisme is, waar het voor staat en welke diensten we aanbie-
den, over al onze geledingen heen.
Het Vrijzinnig Huis moet in de eerste plaats een open huis 
worden, laagdrempelig en toegankelijk voor mensen die een 
invulling aan hun leven wensen te geven vertrekkend vanuit 
de waarden van het vrijzinnig humanisme, vanuit de mens als 
eigen zingever.

Focus op de jeugd
De focus wordt ook gericht op jongeren, zodat ze vroeger in 
contact komen met onze levensvisie.

Dit blijft de uitdaging voor de toekomst van het a-dogmatisch 
denken: wij moeten onze inspanningen meer richten op de 
jeugd. Dit project kan daar een oplossing voor bieden. 

We willen dat jongeren weten wat vrijzinnig humanisme is en 
ons vrijzinnig humanistisch aanbod herkennen als iets van hen. 
Ze moeten een eigen plek krijgen, eigen trefmomenten, her-
kenbare communicatie en een toegankelijke dienstverlening. 
De oprichting van een Brugse afdeling van HUJO, humanisti-
sche jongeren, zit in de pijplijn.

We willen een gediversifieerd en laagdrempelig aanbod rond 
vrijzinnig humanistische begeleiding. Daaraan gekoppeld wil-
len we zingevingsprojecten opzetten voor het onderwijs, de 
jeugdzorg, de dienstverlening en het jeugdwerk.

Het is aan ons om de jeugd een gezonde basis mee te geven in 
een vrije, democratische en solidaire samenleving.

Concreet gebruik van het nieuwe gebouw
Het huisvandeMens en de IMD nemen kantoren en zalen in ge-
bruik voor 10 beroepskrachten en de organisatie van de acti-
viteiten in het kader van de morele dienstverlening. De lokalen 
zullen vooral overdag gebruikt worden maar ook avondactivi-
teiten maken deel uit van de werking van het huisvandeMens.

Het Vrijzinnig Centrum (momenteel loopt een wedstrijd om 

een nieuwe naam te vinden) zal instaan voor de organisatie 
van allerhande activiteiten in samenwerking met de erkende 
vrijzinnige verenigingen en verenigingen die het humanistisch 
gedachtengoed onderschrijven. In de praktijk zal iedereen wel-
kom zijn die onze waarden onderschrijft. Een niet limitatieve 
opsomming: het CGSO Brugge (Centrum voor Geboorterege-
ling en Seksuele Opvoeding), LEIF (Levenseinde Informatie-
forum) West-Vlaanderen, HVV/OVM ( Oudervereniging voor 
de Moraal) = de organisatoren van de Lentefeesten), HVV, 
Willemsfonds, Vermeylenfonds, Stuurgroep Morele bijstand 
(in ziekenhuizen en gevangenissen), SOS Nuchterheid, UPV, 
Vrienden van het GO! Brugge,…

Ook vrijzinnige plechtigheden bij geboorte, huwelijk, jubileum, 
afscheid, … zullen hier mogelijk zijn. 

Er zal ruimte zijn voor tentoonstellingen, informatieavonden, 
debatten, initiatieven naar de jeugd toe, studentenkringen, 
leerkrachten zedenleer, organisatie van filmavonden, loutere 
ontspanningsactiviteiten,…

Ook de redactie van het Brugs vrijzinnig tijdschrift De Sleutel-
brug zal hier zijn vaste stek vinden.

Infrastructuur Vrijzinnig Huis

De totale bruikbare oppervlakte van de ruimte voor de vrijzin-
nige gemeenschap bedraagt een 1300 m2. Niveau 2 zal in 
gebruik genomen worden door het huisvandeMens met een 
aantal kantoren, ontvangst- en gespreksruimtes. Niveau 3 is 
bestemd als bergruimte. Er komt een nieuwbouw met een po-
lyvalente zaal voor 250 personen (zittend) met bar en keuken 
die zal gebruikt worden door alle lokale vrijzinnige organisaties.

Planning
Januari 2018: start van de werken 
Maart 2019: beoogde datum intrek vrijzinnige organisaties
 in het gebouw
21 juni 2019: plechtige opening 
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studenten vrijzinnigen gemeenschappelijk totaal
OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE OPPERVLAKTE

niveau -1 411,5 m2 4 m2 59,56 m2 475,02 m2

niveau 0 50,74 m2 187,1 m2 146,33 m2 384,12 m2

350,5 m2 350,51 m2

niveau 1 466,8 m2 4,48 m2 49,51 m2 520,83 m2

88,64 m2 88,64 m2

niveau 2 471,9 m2 48,95 m2 520,83 m2

niveau 3 176,4 m2 204,5 m2 139,94 m2 520,83 m2

zolder 68,59 m2 0 m2 214,89 m2 283,48 m2

TOTAAL 1174 m2 1311 m2 659,18 m2 3144,26 m2


