Op 7 december 2017 en op 8 januari 2018, de startdatum van de werken, werd het Vrijzinnig
Huis/Studentenhuis voorgesteld aan de pers. We geven een overzicht van de verschenen
artikels in de media:
Tips, 13 december 2017
Vrijzinnigen krijgen eigen ‘Huis’
De Brugse vrijzinnige gemeenschap zit momenteel verspreid over diverse te kleine locaties.
Maar dat behoort binnenkort tot het verleden. In het voormalig politiecommissariaat in de
Hauwersstraat komt er een Vrijzinnig Huis. Het pand zal volledig worden gerenoveerd en op
de binnenkoer wordt een polyvalente zaal voor een 250‐tal personen gebouwd. De Stad
keurde onlangs de erfpachtovereenkomst met de Instelling Morele Dienstverlening (IMD)
WVL goed. Het pand wordt 99 jaar in erfpacht gegeven. De vrijzinnigen investeren 3,2
miljoen euro in de realisatie. Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve
dienstverelnging verder uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de
Bruggeling. Het wordt de vaste stek voor alle lokale vrijzinnig humanistische organisaties.
Dankzij dit ‘Huis’ zullen meer mensen kunnen kennismaken met het vrijzinnig humanisme als
levensvisie. De bedoeling is om het vrijzinnig huis in maart 2019 in gebruik te nemen en op
21 juni 2019 officieel te openen. In het gebouw komt er ook nog een Studentenhuis.
Het Nieuwsblad Brugge‐Oostkust, 27 december 2017
Bouw studenten‐ en vrijzinnig huis start binnenkort
In de Hauwerstraat gaat volgende maand de verbouwing van het voormalig
politiecommissariaat van start. In 2019 nemen het studentenhuis en de vrijzinnige
gemeenschap er hun intrek.
Voor het Vrijzinnig Huis heeft de stad Brugge inmiddels een erfpachtovereenkomst
afgesloten. Het HuisvandeMens, Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug en de Instelling Morele
Dienstverlening West‐Vlaanderen zullen hun werking onderbrengen in het gerenoveerde
pand.
Het gebouw, en een nog te bouwen polyvalente zaal op de binnenplaats, zal ook
opengesteld worden voor vrijzinnige activiteiten en plechtigheden.
“Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve vrijzinnig humanistische
dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de
Bruggeling. De verenigingen die daarvoor instaan, zullen hun krachten bundelen. Vanuit een
gecentraliseerde werking is dat mogelijk”, zegt William Pharasyn, voorzitter van Vrijzinnig
Centrum De Sleutelbrug.
Als de werken volgens plan verlopen, kunnen de organisaties in maart 2019 naar de nieuwe
stek verhuizen.
De Standaard/West‐Vlaanderen, 27 december 2017

Bouw studenten‐ en vrijzinnig huis binnenkort van start
In de Brugse Hauwerstraat gaat volgende maand de verbouwing van het voormalig
politiecommissariaat van start. In 2019 nemen het studentenhuis en de vrijzinnige
gemeenschap er hun intrek.
Voor het Vrijzinnig Huis heeft de stad Brugge inmiddels een erfpachtovereenkomst
afgesloten. HuisvandeMens, Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug en de Instelling Morele
Dienstverlening West‐Vlaanderen zullen hun werking onderbrengen in het gerenoveerde
pand.
Het gebouw, en een nog te bouwen polyvalente zaal op de binnenplaats, zal ook
opengesteld worden voor vrijzinnige activiteiten en plechtigheden.
'Dit project moet het mogelijk maken om een kwalitatieve vrijzinnig humanistische
dienstverlening verder uit te bouwen en om veel activiteiten aan te bieden aan de
Bruggeling. De verenigingen die daarvoor instaan, zullen hun krachten bundelen. Vanuit een
gecentraliseerde werking is dat mogelijk', zegt William Pharasyn, voorzitter van Vrijzinnig
Centrum De Sleutelbrug.
Als de werken volgens plan verlopen, kunnen de organisaties in maart 2019 naar de nieuwe
stek verhuizen.
Het Nieuwsblad, 9 januari 2018
Werken aan Studentenhuis en Vrijzinnig Huis gestart
In de Hauwerstraat is de renovatie van het voormalig politiecommissariaat van start gegaan.
Volgend jaar nemen de vrijzinnige gemeenschap en het Studentenhuis er hun intrek.
Het kantoorgebouw stond leeg sinds de verhuis van de politiediensten naar het nieuwe
Politiehuis in Sint‐Pieters in 2013. De stad neemt het gebouw de komende maanden grondig
onder handen. De ruimtes worden heringedeeld en het Studentenhuis en het Vrijzinnig Huis
krijgen een aparte ingang. In het studentengedeelte komen ontmoetingsruimtes,
vergaderzalen en in de kelderverdieping een zaal voor fuiven en andere activiteiten.
“Vandaag vinden studentenactiviteiten zoals cantussen, fuiven en quizzen vaak plaats in
achterzaaltjes van cafés, in niet‐ideale omstandigheden. Dit zal binnenkort in het nieuwe
Studentenhuis kunnen plaatsvinden”, zegt Franky Demon (CD&V), studentenschepen en
schepen van Ruimtelijke Ordening. “Dit moet dé ontmoetingsplek voor studenten in Brugge
worden.”
In het andere gedeelte nemen verschillende vrijzinnige verenigingen hun intrek. Op het
binnenplein wordt een nieuw paviljoen opgetrokken voor plechtigheden en andere
activiteiten.
Ook aan de buitenzijde zal het gebouw een heuse metamorfose ondergaan. De grijze gevel
maakt plaats voor rode baksteen.
Met de renovatie is een investering van vijf miljoen euro gemoeid, waarvan de stad Brugge
de ene helft en de vrijzinnige gemeenschap de andere helft voor zijn rekening neemt.
De officiële opening is gepland voor juni 2019.

Het Laatste Nieuws/Oostkust, 9 januari 2018
Uniek: cellen veranderen in fuifzaal
In het vroegere politiecommissariaat in de Hauwerstraat aan het Beursplein is gisteren
gestart met de vernieuwbouw van een Studentenhuis en Vrijzinnig Huis. De 8.000 studenten
in Brugge krijgen er onder meer een ondergrondse fuifzaal bij. "Veel unieker wordt het niet",
zegt schepen van Studentenstad Franky Demon (CD&V).
De politiediensten verlieten al een paar jaar geleden het centrale commissariaat in de
Hauwerstraat. Sindsdien staat het grijze gebouw leeg. De dienst Patrimoniumbeheer van de
stad Brugge tekende zelf het architectuurontwerp.
"Er komt een rode baksteen rondom de huidige structuur van het gebouw", zegt schepen
van Studentenstad Franky Demon (CD&V). "Dit gebouw dateert van 1975 en heeft
architecturaal geen waarde. De gelijkvloerse verdieping is bestemd voor de Vrijzinnige
Gemeenschap, die ook de tweede verdieping inpalmt. De studenten nemen hun intrek op de
eerste verdieping en in de kelder. Daar maken de vroegere cellen plaats voor een fuif‐ en
activiteitenzaal voor 200 jongeren. Veel unieker wordt het niet."
Tuinpaviljoen
Voor de vrijzinnigen is er verder nog een tuinpaviljoen voorzien. Dat gebouwtje komt op de
plaats van de fietsenberging en is geïnspireerd op een 18de eeuwse folie, zoals de orangerie
van huis De Halleux in de Oude Burg. "Wij vragen al meer dan tien jaar een locatie in de
Brugse binnenstad", zegt Lieve De Cuyper van het Vrijzinnig Huis. "Dit gebouw leent zich
daar perfect toe. Tot nu toe waren we nauwelijks zichtbaar in Brugge. Dat verhinderde ons
om te groeien. We hebben een eigen ruimte nodig om plechtigheden te organiseren. Die
hebben we bijvoorbeeld in Kortrijk of Oostende wel. Straks kan dat dus ook in Brugge. De
plechtigheden zullen plaatsvinden in het tuinpaviljoen, dat plaats biedt aan 250 mensen."
Aan Brugge binden
Ook de jongeren zijn tevreden. "Als studenten cantussen, een quiz of een andere activiteit
willen houden, dan moeten ze dat nu vaak in achterkamertjes van cafés doen", zegt Franky
Demon. "Met een eigen studentenhuis krijgen ze een eigen stek, waar dat in alle rust kan
gebeuren. Door hen een eigen plek te geven, willen we hen ook meer aan Brugge binden.
Het is de bedoeling dat de studenten zich hier thuis voelen zodat ze hier later kunnen blijven
plakken."
De komst van de fuifzaal was lange tijd een bezorgdheid van de buurt. Volgens de stad zal
die geen hinder met zich meebrengen.
"Er is voldoende rekening mee gehouden. Er zal geen overlast zijn." De totale kostprijs van
het gebouw is bijna 5 miljoen euro, te verdelen tussen de stad en de Vrijzinnige
Gemeenschap. Het gebouw opent in de paasvakantie van 2019.

