Persbericht Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland & Groen vzw 3 mei 2006
GGF & Groen vzw steunen Bezwaar beslissing gemeenteraad GRS bij gouverneur
Het Groene Gordel Front en Groen vzw steunen symbolisch de klacht wegens procedurefout bij het
beoordelen bezwaarschriften openbaar onderzoek GRS + verkeerd inlichten van adviesraad GECORO én de gemeenteraad ( Lucien Decoorne, onafhankelijk gemeenteraadslid Brugge ) en hopen dat
de klacht bij de gouverneur een gunstig gevolg zal krijgen. Bewoners hebben recht op hoffelijkheid
en respect. Ook wanneer de overheid anders beslist dan nog kan er correct gecommuniceerd
worden. ( GRS = gemeentelijk ruimtelijk structuurplan )

Zelf trekken we in juli 2006 naar de Brugse ombudsman om de povere manier
waarop men in Brugge met inspraak en participatie stuntelt te onderzoeken en
voorstellen voor verbetering van samenspraak en kwaliteit te doen. Onze ideeën
van een Ronde Tafel Raad voor Brugge zijn daar niet vreemd aan. ( cf. Hanzestadprogramma on line op www.ggf.be )
Het stoot ons tegen de borst dat inspraak in Brugge een klucht is waarvan niemand de regisseur
kent. De immer puik georganiseerde hoorzittingen worden dan een soort marionetten-teater en de
ingediende bezwaren een doekje voor het bloeden. Zij die bezwaar indienen krijgen nooit een
inhoudelijk tegensprekelijk wederwoord. Zij worden zelfs niet verwittigd wanneer gecoro en
gemeenteraad uitspraak doen in het dossier. Niks transparantie en niks coproductie. Zelfs geen
klein briefje : ' sorry uw bezwaar was sterk maar is om die en die redenen niet weerhouden.'
Willekeur dus !

Een belangrijk pijnpunt van de Ruimtelijke Ordening in Brugge en Vlaanderen
is de geheime kamer politiek (niet alleen bij Harry Potter dus). Rond de afbakening van het stedelijk gebied is er geen communicatie; laat staan inspraak; zelfs
geen antwoord op onze terechte vragen ! Op de voorstellen voor de Ronde Tafel
Raad kwam nog nooit een officieel antwoord. Zelfs geen bedankje voor ons meedenkwerk...En nu dumpt men voor het GRS alle bezwaren samen in de vuilnisemmer. En dan zal diezelfde overheid klagen als de burgers en de burgeressen hen ook niet ernstig meer nemen in het stemhokje.
Nieuwe tijden kunnen aanbreken als de Hanze weer uit haar as herrijst : Brugge plus est en nous !
Wij geloven er in en blijven er aan werken : Brugge duurzaam en dierbaar.
Stef Boogaerts, voorzitter GGF, 0479/537992
Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw, 050/311562
Luc Vanneste, secretaris GGF, 050/390957
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....

