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Dirk De fauw gaat in op eis
Unizo en wil centrummanager
BRUGGE De stad Brugge zal een centrummanager
voor het winkelgebied aanstellen. Dat beloofde burgemeester Dirk De fauw op de nieuwjaarsreceptie van
Unizo Brugge.
Burgemeester Dirk De fauw
(CD&V), die net zoals veel andere
politici na de gemeenteraad nog
naar de nieuwjaarsreceptie van
Unizo in het Provinciaal Hof op
de Markt afzakte, kon uitpakken
met goed nieuws: geflankeerd
door een instemmende schepen
voor Economie Pablo Annys
(SP.A) deelde hij mee dat de stad
een centrummanager zal aanstellen.
Een mededeling die in goede aarde viel bij de leden van het eengemaakte Unizo Brugge, want eerder op de avond had voorzitter
Hendrik Vermeulen in zijn toespraak gevraagd om zo’n manager. “We vragen de aanstelling

van een centrummanager voor
het winkelgebied én van een kmomanager voor onze lokale bedrijven”, aldus Vermeulen, die ook
vroeg om het mobiliteitsplan opnieuw te bekijken. “Want dat is
duidelijk nog onvolmaakt.”

500 PARKEERPLAATSEN
Ook daar pikte Dirk De fauw op in
tijdens zijn onverwachte speech:
hij verwees naar de 650 nieuwe
parkeerplaatsen die onder ’t Zand
zullen gerealiseerd worden en beloofde 500 extra parkeerplaatsen
aan het station.
Tot slot vroeg Hendrik Vermeulen ook een ‘open lijn’ tussen de
Brugse ondernemers en het stads-

American Vintage
komt naar Brugge
BRUGGE In de eerste week van maart opent een
nieuwe kledingzaak de deuren in de Brugse binnenstad. De Franse keten American Vintage
opent dan een filiaal in het pand op de hoek van
de Eiermarkt en de Sint-Jakobsstraat, waar eerder
14 jaar lang Gifts at Home gevestigd was.

Dinsdagavond vond in Brugge de nieuwjaarsreceptie van Unizo plaats. (foto Davy Coghe)

bestuur en pleitte hij ervoor om
het aanbod van bedrijfsgronden te
bekijken en goed in kaart te bren-

city’, waarbij volop ingezet wordt
op moderne en slimme technologie. (Piet De Ville)

gen. Hij stelde ook dat Brugge
voort moet evolueren in de richting van een zogenaamde ‘smart
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JOUW MOMENT OM VAN HET CITROËN-COMFORT TE GENIETEN

CITROËN C3
SUV CITROËN C3 AIRCROSS
NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

UITZONDERLIJKE
SALONCONDITIES
De nieuwe kledingzaak opent begin maart. (foto Davy Coghe)

De veelbesproken leegstand in
het winkelgebied van de binnenstad neemt opnieuw een
beetje af, nu de Franse kledingketen American Vintage een
vestiging in de Breydelstad
opent. “American Vintage
heeft in West-Vlaanderen één
vestiging: in Knokke. Brugge
wordt strakst de achtste vestiging in België”, vertelt Caroline
Blanc, retail area manager bij
American Vintage. “Wij vonden het belangrijk om ook in
het mooie en druk bezochte
Brugge aanwezig te zijn. De
werkzaamheden om het pand

aan de Eiermarkt volledig klaar
te maken, zijn nu volop bezig.
We hebben nog wel even werk,
maar als alles volgens plan verloopt verwachten we de zaak te
kunnen openen in de eerste
week van maart.”
Op deze locatie was 14 jaar
lang de zaak Gifts at Home gevestigd, maar de zaak deed in
april vorig jaar de boeken dicht.
De uitbater weet dat toen aan
de concurrentie van internetverkoop, de hoge huurprijzen,
de lang aanslepende wegenwerken en het nieuwe parkeerplan. (PDV)

TOT

EN

50%
OP
8.900
€ ALLE
OPTIES
VOORDELEN

(2)

(1)

C5 AIRCROSS
4,0 – 5,8 L/100 KM
5,0 – 8,0 L/100 KM

C3 AIRCROSS
105 - 132 G CO2/KM (NEDC)
1132 - 181 G CO2/KM (NEDC)

4,1 – 5,7 L/100 KM
4,5 – 7,2 L/100 KM

C3
107- 131 G CO2/KM (NEDC)
118 - 163 G CO2/KM (NEDC)

3,3 – 5,1 L/100 KM
4,2 – 7,2 L/100 KM

87- 120 G CO2/KM (NEDC)
111- 163 G CO2/KM (NEDC)

citroen.be

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): citroen.be. (1) Voorbeeld voor een nieuwe C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130: bevat de korting van 3.430 €,
de voorwaardelijke EcoTech premie van 2.500 €* en de voorwaardelijke stockpremie van 3 000 €**. *CITROËN biedt u een voorwaardelijke EcoTech-premie aan van 2.500€ BTWi bij
aankoop van een nieuwe CITROËN C4 SpaceTourer (uitgezonderd de Business afwerking) voor de overname en recyclage van uw oud voertuig, niet cumuleerbaar met de overnamepremie.
Daar heeft het milieu baat bij dankzij het proces van gescheiden recyclage. Het voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe
voertuig. **CITROËN biedt u een voorwaardelijke stockpremie van 3 000€ (uitgezonderd Business afwerking), bij aankoop van een nieuwe C4 SpaceTourer Shine 1.5 BlueHDi 130 in stock
besteld en geleverd vóór 31/1/19. (2) Bij aankoop van een nieuwe CITROËN, 50% korting op alle fabriekopties. Aanbieding geldig van 1/1/19 tot en met 31/1/19 voor particulieren bij
uw CITROËN dealer.

Nieuwe showroom in OOSTENDE:
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