open 25 mei brief aan ACW in Brugge : kom uit je kot !

THUIS IN BOS & STAD
Rerum Novarum open brief voor een politiek-pluralistisch ACW
beste mensen van het ACW in Brugge,
Twee jaar geleden bezochten we U met een delegatie van het Groene Gordel Front en overhandigden U takken uit het Lappersfort met de boodschap : ' maak van je tak en behoud een bos '. Ter gelegenheid daarvan overhandigden we U ook het ' Hanzestadmanifest ' ( on line in het Lappersfortmuseum via http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=139 ). Nu twee jaar later
komen we terug samen met mensen uit het beschermcomité van het Lappersfort en bevriende Hanzestadpolitici met de vraag om als ACW uit uw kot te komen en samen te werken met vele politici :
van de oranje CD &V-kleur, maar ook van de andere kleuren : Groen! & SP.a & Spirit & Brugse
Samenwerking & Vivant. Wij - GGF & Hanze-stadpolitici - proberen dat ook en net zoals bij de
drie musketiers ben je dan steeds met vier. Pluralistisch en divers in goede en kwade dagen… Natuurlijk vergeten we hier niet de voorzichtige toenadering tussen ons duurzame GGF-verhaal en de
mensen van NVA, BRON & Decoorne en VLD. De onafhankelijkheid van een beweging sluit
geen verbindingen uit. Politiek als gezamenlijke zorg voor de polis !
Samenwerkende steden zijn geen mono-cultuur. Ook het Algemeen ChristelijkWerknemersverbond kan als koepel van Christelijke Werknemersorganisaties – waar sommigen van ons lid zijn
van deel-verenigingen ( denken we aan ACV, CM, KBG, KAV, KWB, ...) of geassocieerde leden
zoals Pax Christi – dit in Brugge niet langer ontkennen. Het is pijnlijk om telkens bij verkiezingen
alleen warme verhalen en affiches uit CD & V -hoek te lezen/zien ! Ook wij kennen die warme
oranje verhalen maar zijn een open huis/bos voor alle kleuren van goede wil. We weten dat alle
begin moeilijk is, maar vragen toch een duidelijk signaal van uw kant voor of na de gemeenteraadsverkiezingen. U zou een eerlijk portret kunnen brengen van lokale lijsten van goede wil en U zou
na de verkiezingen in zee kunnen gaan met politici van duurzame wil uit vele kleuren ? Zo kan U
misschien mee helpen werken aan het verspreiden van onze Hanze-droom : een Ronde Tafel Raad
voor Brugge ? Onder gezamenlijke vleugels kan de samenwerking in verscheidenheid geoefend
worden. Misschien moeten we eens samen zitten om samen te dromen ?
Uw kring vinden wij belangrijk. Uw verhaal en traditie ook. Het is een krachtige mix van beter
wonen - goed samenleven - goed & veilig verkeer - zorg op maat - duurzame gemeente - meer en
goed werk - leefbare ruimte - .... Kom aub. uit uw kot want wij zijn in uw buurt. En waarom zou U
al deze goede duurzame en dierbare waarden niet breder delen dan enkel de oranje zuil ? Misschien
kan Brugge dan pas opnieuw een Hanzestad worden met een brede coalitie van politici en mensen
en bewegingen van duurzame wil ? Op www.ggf.be vindt U alvast het Hanzestadprogramma 2006
met zijn 13 knelpunten dat wij U ter inspiratie aanbieden. Finding neverland, zoeken naar Hanzetopia - de duurzame en dierbare stad - wordt met U erbij haalbaarder !
Ook in het bos leven grote en kleine wezens van allerlei aard samen. De hedendaagse samenleving
is niet anders. Rond deze tijd is het 4 jaar geleden dat het Groene Gordel Front voor het eerst naar
buiten kwam met een mei-actie aan de gemeenteraad. U vond ons eerst populisten à la Pim Fortuyn en later weer negatiever ingesteld dan het Vlaams Blok. Nu kunnen we daar eens om lachen,
maar toen deed het pijn. Ondertussen weten we samen beter : 'bos doet leven' en met de Hanzestadcoalitie proberen we de waarden duurzaamheid en dierbaarheid hoog op de politieke agenda van
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onze stad te zetten. En ja we hopen dat die zonevreemde delen van dat Lappersfortbos gered kunnen worden door een ‘groen RUP’ tot integraal behoud. We gaan het vredesbos van Pluk van de
Petteflet toch niet kappen? De Torteltuin waar de neefjes en de nichtjes van Pippi Langkous de
boom N klommen is eigenlijk ook een beetje een ACW-bos want een aantal Lappersforters zijn
kinderen van actieve ACW-mensen en vele sympatiserende mensen met de strijd van het Groene
Gordel Front komen uit uw kringen. Als stadsnetwerk voor duurzaamheid en participatie hopen we
dat U ons daarin vroeg of laat steunt !
Ook Rome is niet op één dag gebouwd. Zelfs het Lappersfort deed er vele jaren over. Niemand van
ons is volmaakt en onze waarden zijn soms ver te zoeken in deze geglobaliseerde gemediatiseerde
wereld. Toch durven we dromen : plus est en nous. Brugge : duurzaam en dierbaar. Liever met dan
zonder het ACW. Nu Rerum Novarum 2008 op 1 mei valt kunnen we maar beter nu al dat feest van
‘brood, rozen en bossen’ voorbereiden. Samenwerken is de boodschap !! De door ons
gewaardeerde christelijke zuil wordt hopelijk politiek-pluralistisch ! Het ACW is een kracht vol
talenten en politiek pluralisme en samenwerking over de partij-grenzen heen is een duurzame
meerwaarde. ACW kom uit je kot en laat de stem van de mensen in de straten en het middenveld
veel-zinnig zijn ! Op ons kunt U rekenen.
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en CM – lid
Jozef Decoster, erevoorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en CM – lid
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en CM – lid
Peter Holvoet (-Hanssen), auteur, bosdichter Lappersfort Poets Society en CM – lid
Johan Broidioi, secretaris Natuurpunt Middenkust en CM – lid
Toon Danhieux, LBC-militant, vader van 2 JNM’ers, broer van Daniël, wijlen ondervoorzitter
Natuurpunt-Gent en CM – lid
Antoinette Van Mossevelde, lerares en CM – lid
Johan Vanhollemeersch, leerkracht & preventieadviseur en CM – & KWB – lid
Marcel Vermeersch, Bruggeling en groene man, CM – & ACW – lid
Nicolas De Baere, stafmedewerker lokale werking Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en CM – lid
Paul en Jo De Vlam, Natuurpunters en CM - & KBG – leden
Paul Schrijvers, huurwoordenaar en lezinglijster en CM – lid
Wally de Doncker, auteur, Lappersfortdichter en CM – lid
Peter Theunynck, bosdichter Lappersfort Poets Society en CM – lid
Paul Demets, dichter en poëzierecensent, lid van de Lappersfort Poets Society en CM – lid
Marleen Lescroart, sympathisant, bomenvriendin, duurzame toekomstdromer en lid van CM
Hilde Lauwers, lerares Nederlands en Engels, CM – lid
Bjorn Van Simaeys, webmaster Regiobrugge.be en CM – lid
Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen en CM – lid
Frans Van Baelen, gepensioneerde ACV – militant
Lia De Nys, bestuurslid KAV-Assebroek St. Katarina
Thomas Ducheyne, beleidsmedewerker Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ( VODO ),
vrijwilliger 11.11.11 Brugge en CM – lid
Erik Paredis, wetenschappelijk medewerker Centrum voor Duurzame Ontwikkeling ( CDO )
Universiteit Gent en CM – lid
Geert Tuerlinckx, actief in de basisgroepen en CM – lid
Jef Peeters, hoofdredacteur Oikos en afgevaardigde COC
Peter De Grande, JNM en CM – lid
Joost Cammaert, voorzitter Jong Groen! in Brugge en CM – lid
Godelieve Lagae, huismoeder en CD & V – lid en KBG – & ACW – & CM – lid
Ignace Tousseyn, voorzitter Groen! Beernem en CM – & COC – lid
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Joost Devriese, lid De Brugse Samenwerking en ACV – lid
Pascal Ennaert, Spirit ‘er en CM – & COC – lid
Veerle Declercq, lid De Brugse Samenwerking en CM – lid
Steven Lepoutre, voorzitter Groen! Brugge en CM – lid
Vera Dua, voorzitter Groen!
Kris Peeters ( de andere ) , schepen voor Groen! in Herentals
Marc Alenus, vader van 4 koters, onderwijzer en voorzitter Groen! Beveren
Tom Verboven, Boomspotting, Jong Groen! Borsbeek
Luc Grootaerdt, ondervoorzitter Spirit Brugge
Dominiek Van den Bussche, personeelsverantwoordelijke en lid De Brugse Samenwerking
Luc Duhayon, actief in Vivant, Aclvb – lid
Jaak Perquy, filosoof, KP-politiek secretaris en Lef-lid
Leen Laenens, oud-kamerlid Agalev en lid beschermcomité van het Lappersfortbos
Filip De Bodt, gemeenteraadslid LEEF! Herzele en vzw ’ t Uilekot
Annick Lambrecht, lid De Brugse Samenwerking
Patricia Lasoen, dichteres, Bond Moyson lid & Acod-militant
Luc Van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws
Luc Tratsaert, DTP specialist Management Centre Europe
Luc Versteylen, wijlen agalev nu helaba, werkgroep witte kinderbos, priester op rust
Jef Ravelingien, priester in de basisgroepen
Manu Claeys, essayist
Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen en voorzitter Democratie 2000
Bernard de Cock, Dominicaan, gemeenschap Mirte
Ludo De Brabander, stafmedewerker Vrede vzw
Katrien Van Oost, medewerker WErkgroep Rechtvaardige en VErantwoorde Landbouw
Andre September, dromer en dichter, student tachyon kwantumcybernetica ( UISCA ) en lid van
talloze christelijke genootschappen
Frans Smeets, advocaat
Eric Heystraeten, zaakvoerder
Herman De Mol, lid van de b asisgroepen
Herman J. Claeys, auteur
Staf de Wilde, dichter
Linda Van Mieghem, jeugdauteur
Noëlla Elpers auteur van het Kapersnest
Anna Holvoet, Kapersdochter
Koen Stassijns, dichter en bloemlezer
Paul en Stéphane Venmans, arbeiders
Veerle Saccasyn, floriste
André Van Kerckhove, gepensioneerde
Joeri Orts, Natuur 2000 vzw
Niels Benoot, student Kunstacademie
Mong Rosseel en de vieze gasten
stRaten-generaal
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