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één mei brief ‘06

beste Frank en Renaat, beste Jürgen en Viviane,
beste Peter en Agnes, beste Johan en Caroline,
beste André en Dalila, beste rode vrienden en
vriendinnen van de SP.a in West-Vlaanderen,
Terwijl we deze open - 1 mei - brief naar U schrijven vierde de brede Milieu- en
Natuurbeweging zopas de lokale Dag van de Aarde in vele steden en gemeenten.
Breng leven in je gemeente was het motto ! Die dag van de aarde duurt al meer dan
1460 dagen in Brugge en Ommeland en het einde van de bezetting van het bedreigde
Lappersfortbos is op 8 oktober 2006 al bijna 4 jaar geleden. En waar staan we nu ?
Zal de politieke wereld edelmoedig zijn en bereid gevonden worden om een mooi einde aan
het Lappersfort-verhaal te schrijven ? We zijn hoopvol dat er tussen 9 oktober en 31
december bruggen worden gebouwd in Brugge . De Hanzestadcoalitie heeft nav. de voorbije
gemeenteraad haar Hanzestadprogramma 2006 bekend gemaakt en we hopen dat U minstens
enkele van onze 13 punten overneemt ? In alle geval rekenen we erop dat U en uw partij ‘ het
integraal behoud van het Lappersfortbos’ in uw verkiezingsprogramma inschrijft en er voor
vecht bij de komende coalitie-besprekingen !!
In Brugge groeide in mei 2002 na de "Dag Van De Aarde" de bezorgdheid voor de Ecologische
voetafdruk. Zij kreeg gestalte in het Groene Gordel Front, een breed netwerk voor duurzaamheid en
participatie van 103 grote en kleine verenigingen en vele tienduizenden burgers, dichters en
schrijvers van de Lappersfort Poets Society, gezagvolle leden van het beschermcomité van het
Lappersfortbos en de Chartreusenatuur & Lappersfortpolitici uit Vivant, Spirit, Groen! en SP.a.
Voorafgaand aan die dag van de aarde in de culturele Hoofdstad van Europa kropen enkele
tientallen edelmoedige jongeren de boom N, de Lappersforters hielden de naam van Robin Hood,
Pippi Langkous en Pluk van de Petteflet in ere. Ook werd in Brugge het niveau van de debatcultuur
wat betreft open ruimte en ruimtelijke ordening verhoogd, toen in de schoot van de Milieu- en
Natuurraad rond het dossier Chartreuse wetenschappers werden uitgenodigd zoals prof. Bourgeois
(archeologie) en prof. Kuijken (natuur). Voor het dossier Lappersfort heeft het Instituut Voor
Natuurbehoud een schitterende wetenschappelijke bijdrage geleverd. Het resultaat bestond uit twee
resoluties waarbij de Minaraad tegen de plannen van de stad adviseerde. Deze twee resoluties
vertegenwoordigen de wetenschappelijke onderbouw van het SOS-front dat opkomt voor het
integrale behoud van de Chartreuse en het Lappersfort. Ondertussen hebben de bosbouwingenieurs
van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) ons nog de argumenten van de zonevreemde
bossen erbij gegeven. En de specialisten van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen reikten ons de
duurzame alternatieven van zuinig ruimtegebruik aan. In de schoot van die brede beweging
ontstond het hoopvolle Hanzestadproces van burgers op zoek naar dierbaarheid en duurzaamheid in
de Hanzestad. Het Groene Gordel Front werkt nu al bijna vier jaar aan een nooit geziene mobilisatie rond de teloorgang van levende landschappen. Zo ontstond recent een B-plan dat op
www.ggf.be on line is. Indien we nog meer energie kunnen concentreren, zou Brugge wel
eens een interessant laboratorium kunnen worden voor duurzame ontwikkeling op lokaal vlak. In
het kader van het subsidiariteitsprincipe en Lokale Agenda 21 dringt een strategisch plan voor een
1

duurzame stad zich op. Deze brug hebben we nog altijd niet voldoende kunnen leggen met het
lokale bestuur; ondanks een gevoel van hoogdringendheid en een breed maatschappelijk draagvlak
spiegelt de duurzaamheidsspiegel hard. En in dat lokale bestuur - of we het nu graag horen of niet zitten ook de socialisten van de SP.a …

In een landelijke advertentie - voor het behoud van het
Lappersfortbos - in De Morgen van zaterdag 19 oktober 2002 - net
voor de massale landelijke betoging na de ontruiming - riepen drie
politieke partijen : Spirit, Groen! en SP.a op tot deelname aan de
betoging voor het behoud van het Lappersfortbos en de Groene
Gordel rond Brugge.
Na de verkiezingen van 2003 kondigde U aan dat de SP.a "milieu en natuur" ernstig ging nemen.
"Na de overwinning van 18 mei is het belangrijk dat we duidelijke aanpassingen doorvoeren aan
onze werking. Dit betekent dat we meer aandacht moeten besteden aan leefmilieu-thema's, We
kunnen niet alles ineens realiseren en daarom is het best dat we met de echte prioriteiten starten. Ik
heb er drie. In de eerste plaats moet een "werkgroep natuur " opgestart worden. Ik heb Peter Bossu
aangesproken om deze werkgroep te leiden. Milieubeleid is een positieve zaak voor mensen. Het
geeft zicht op een aangenamere toekomst, en verbetert de leefkwaliteit van mensen. De "
werkgroep natuur West-Vlaanderen " moet duidelijke, haalbare en positieve milieu-ingrepen
bepleiten, waarvan er één is : 1.800 ha bos extra in West-Vlaanderen ! Bovendien gaan we praten
met die mensen die hun wrevel hebben geuit. Wij gaan voor een milieubeleid dat op een breed
draagvlak berust, een redelijk milieubeleid : vasthoudend en warm."
( uit : de toespraak van Vice-premier Johan Vande Lanotte woensdagavond 28 mei 2003 op
het 'overwinningsfeest' in het Brugse Boudewijnpark ).

" Als goede socialisten willen we ook samenwerken met het middenveld. Net als wij, streven zij
naar een eigen open dynamiek. De dynamiek van een volksbeweging. Dat charmeert ons. Op die
domeinen moeten we elkaar kunnen vinden ...Een partijvoorzitter moet zich toeleggen op de
problemen in de afdelingen. Dat zal moeilijke beslissingen met zich meebrengen... Socialisme zal
etisch zijn, of niet zijn. "
( uit : 'Wat goed is voor de mensen', intentieverklaring Steve Stevaert september 2003 )

" Met enige tevredenheid, kan ik jullie melden dat de SP.a in haar vandaag op het congres
goedgekeurd Vlaams verkiezingsprogramma, het amendement heeft aanvaard dat ik rond het
belang van stadsbossen en de vrijwaring van groene gordels rondom steden had ingediend (zie
resolutie 476 : De aanwezigheid van natuur in onze steden is een belangrijk element in de strijd
tegen de stadsvlucht. Naar analogie met basismobiliteit moet de overheid zich engageren om in
overleg met de centrumsteden de bereikbaarheid van een stukje groen voor iedereen te garanderen.
Daarbij moet gestreefd worden naar de minimale aanwezigheid van een park binnen de 300-400 m
van de woning. Bovendien moet elke Vlaamse stad in zijn onmiddellijke omgeving kunnen
beschikken over recreatieve stadsbossen. Daartoe dienen in de eerste plaats bestaande stadsbossen
en groene gordels rondom steden gevrijwaard te worden. Daarnaast moet ook ruimte gemaakt
worden voor nieuwe bossen. "
( Bart Martens, onafhankelijk kandidaat op de SP.a - Spirit -lijst, Vlaamse Raad, 28 maart
2004 )

Welnu : het is tijd voor de SP.a om kleur te bekennen.
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Men kan niet langs de ene kant positief verkondigen dat meer bos en de bescherming van de
polders prioriteiten zijn en langs de andere kant stilzwijgend toezien en mee goedkeuren dat
een deel van het Lappersfortbos verdwijnt en een stuk van het waardevolle Chartreusegebied
opgeofferd wordt voor een Headquarterszone. Terwijl er duurzame alternatieven zijn die
men negeert. Als het engagement van de nieuwe SP.a echt is, dan moet dit ook in het dossier
van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse duidelijk worden en dit graag
nog voor de maand oktober 2006...
In de negentiende en twintigste eeuw is geleidelijk het besef gegroeid dat de economische activiteit
een vorm moest aannemen die niet op de brutale uitbuiting van de onmisbare 'factor arbeid' was
gebaseerd. Nu dringt zich -gelukkig, het werd hoogtijd- het besef op dat ook 'de factor natuur'
onmisbaar is en op grootscheepse en veelzijdige wijze misbruikt wordt. Het is niet de taak van
Brugge om alle milieu-wereldproblemen op te lossen. Het is wel haar taak om, zoals het een fiere
historische stad betreft, geschiedenis te maken door een inspirerend voorbeeld te stellen. Een
bekend fenomeen in een moderne economie is ook de geleidelijke verschuiving van industriële naar
dienstenactiviteiten. Valt een industrieel productieproces niet altijd gemakkelijk te organiseren 'in
verdiepingen', dan is dit voor dienstenactiviteiten meestal geen probleem. Brugge moet natuurlijk
New York niet naar de kroon willen steken. Maar het is duidelijk dat in een stad als Brugge -mits
voldoende verbeeldingskracht- vele duizenden m2 kantoorruimte voor businesscentra van hoog
niveau, kunnen voorzien worden. Vandaag in de groene gordel rond Brugge op 30 hectaren open
ruimte beslag gaan leggen voor de inplanting van een hoofdkwartierenzone ware een zonde van
geestelijke luiheid en een onvergeeflijke vergissing met verstrekkende gevolgen voor een
toekomstgerichte duurzame stadsontwikkeling !
Het niet verder economisch aantasten van de Groene Gordel van Brugge en Ommeland zien wij als
een strategische voorraad natuur die bewaard wordt voor de kleinkinderen. De vrijplek van de open
ruimte is landschappelijk en estetisch waardevol en ook psychologisch een adem-ruimte. Wij zijn
niet tegen de industrie en de economie en bieden hen alternatieven van zuinig, duurzaam,
inbreidend ruimtegebruik aan. Het Groene Gordel Charter & het Chartreuse-memorandum, het
Groene Gordel Alternatief voor een duurzaam Brugge, het Lappersfort & Hanzestad-manifest, het
Hanzestadplan bis ( zie www.ggf.be en www.regiobrugge.be ) en nu recent het Hanzestadprogramma 2006 bevatten aanzetten. En het moet ons van het hart dat er in Brugge nood is aan een
duurzaamheids-forum waar allerhande lokale spelers in overleg kunnen gaan met elkaar. Wij
hebben een schitterend voorbeeld van de communicatieraad in Turnhout dat wij omdoopten tot een
Ronde Tafel Raad voor Brugge. Al deze duurzame en toekomstgerichte ideeën bieden wij U graag
aan op deze eerste mei. Alsook de boodschap voor het volgende stadsbestuur dat de Hanzestadcoalitie graag met hen in zee zou gaan om projectontwikkelaar te worden van Brugge in een
Hanzestad-proces. In het Hanzestadproces spelen verbeelding en visie de hoofdrol en zijn burgers
en bestuurders elkaars medekrachten. Brugge : duurzaam & dierbaar.
Het Groene Gordel Front gelooft dat in deze eeuw werkgelegenheid en economie kunnen
samengaan met het ecologisch bewaren van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en
Chartreuse. Omwille van Brugges groene erfgoed en onze kleinkinderen eindigen wij graag
met de wijze woorden van een voorgangster natuurbeschermster Marguerite Yourcenar (
archieven uit het Noorden ) : "Men bereikt bijna altijd wat men wil als men het 40 jaar met
vasthoudendheid wil ..." En hoe zouden wijlen Frank en Achiel Van Acker omgegaan zijn
met de noodkreten van hun burgers en burgeressen ? Misschien weet U het ? Geef ons aub.
antwoorden en red hut bos nu en integraal.
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland

www.regiobrugge.be en op www.ggf.be
3

