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CityDepot - plaatsbezoek en uitleg verantwoordelijkheden
Geacht raadslid,
In antwoord op uw schriftelijke vraag kunnen wij het volgende melden.
CityDepot onderzoekt voor de stad Brugge de haalbaarheid van een logistiek servicepunt in
de stadsrand. Het gaat hierbij niet om een traditioneel stadsdistributiecentrum maar om
logistiek dienstencentrum dat op een unieke manier duurzame stadsdistributie combineert
met een breed pallet aan winkelkernversterkende diensten. Dit alles georganiseerd in een
model waarin er voor deelnemers alleen maar voordelen zijn.
Bij het uittekenen van de oplossing wordt groot belang gehecht aan de betrokkenheid van
de diverse actoren die een rol spelen in de belevering van de stad. Een wezenlijk
onderdeel van het onderzoek spitst zich hierbij toe op het informeren en betrekken van de
Brugse middenstand, lokale ondernemers en koepelorganisaties.
UNIZO kreeg hierover al heel wat vragen. Daarom organiseert CityDepot op donderdag 20
maart 2014 een infosessie/debatavond.
Eind maart vindt eveneens een eerste ontbijtoverleg plaats met de handelaars. In dit
overleg willen we vooral aandacht hebben voor de aanpak van het vooropgestelde
onderzoek, kunnen onderlinge samenwerkingsafspraken gemaakt worden en kan dieper
ingegaan worden op vragen.
Het is uiteraard geen probleem om het concept CityDepot toe te lichten op een berek,
verantwoordelijke Marc Schepers is hiertoe bereid.
Een plaatsbezoek is eveneens mogelijk vanaf 2de week van mei op een dinsdag of een
donderdag. Het lijkt ons het interessantst om dan ook meteen de binnenstad in te gaan en
met enkele handelaars te spreken. Op zichzelf is immers aan een warehouse niet zoveel te
zien .
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Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Namens Johan Coens
Stadssecretaris

De Burgemeester

Steven WITTEVRONGEL
Kabinetschef

Renaat LANDUYT
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