Onderwerp: geheim plan A en burgerplan B krijgen een vervolg in nieuw C plan
Vaartdijkstraat of de vredesboskapellekensbaan
Datum: vrijdag 6 april 2007 10:29
beste WVI - mensen, vorig jaar was er nog hoop. Vandaag misschien ook ?
Alhoewel we er aan twijfelen op deze goede vrijdag voor de gekruisigden. In dit
dossier zal dit zeker de participatie en de inspraak zijn. De goede wil werd ons
reeds getoond door de Fabricom groep en de mensen van Bombardier die een
GGF-delegatie ontvingen. Nu nog WVI en het stadsbestuur van Brugge ? Maar
WVI kreeg spreekverbod en het stadsbestuur hult zich in stilzwijgen... Maar wij
geven de moed niet op : ons overgeven doen we alleen aan elkaar !
Spreek en toon een beetje dissidentie ten aanzien van uw broodheren ? Want
zijn de burgers en de burgeressen dat ook niet een beetje ? Het minimum dat
zij mogen verwachten is toch informatie ? Maar U zwijgt en hult zich in
afwezigheid bij de bewoners en de actiegroepen ? Zoveel slechte wil hadden
wij niet verwacht nu coproductie het nieuwe modewoord is...in de politieke bla
bla bla. We zijn er zeker van dat in moderne tijden meer moed aan de dag mag
gelegd worden, desnoods in onderling overleg met de broodheren !
We weten wel dat we uw advokaat van de duivel blijven en dat een klacht bij
de ombudsman of een parlementaire onderzoekscommissie en juridische
bewoners-actie tot de mogelijkheden behoren, maar als dialoogzoekende
actie-netwerk moeten we dat toch proberen te vermijden ?
Spreek dus en U zal veel vergeven worden ?
Wat is de huidige stand van zaken rond de tweevaksbaan en de kapwerken ?
Is er een link met de nieuwe betere Steenbrugse Brug ? Is er een totaal-plan ?
Hoe vond U ons B-plan met fietspad door bos ?
Wanneer mogen we een persbericht van jullie verwachten ?
Wanneer komt de hoorzitting en de bewonersbrief en inspraak ?
Laat ons ten minste weten wanneer U zal spreken en of er nog iets verwacht
mag worden van uw kant ?
Van onze kant willen we gerust melden dat we met een plan C in opmaak
begonnen zijn. We willen plan B ( on line op www.ggf.be ) en het geheime plan
A op een hoger niveau verzoenen. U zult het als eerste krijgen want misschien
komen we het aan uw deuren voorstellen !
vriendelijke Hanze-groet van Luc Vanneste, 050/390957 (GGF)
namens een stadsnetwerk van 103 grote en kleine spelers uit
het middenveld & 400 BV's (Bos-Vlamingen)
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be
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