Davidsfonds Loppem steunt de actie Witte Pion
Davidsfonds Loppem neemt al 60 jaar verantwoordelijkheid om een klankbord te
zijn in het maatschappelijk gebeuren van het dorp.
Zestig jaar geleden was Loppem een ingedommelde gemeente met de baron als
burgermeester, een zalvende pastoor en enkele notabelen, waarvoor de gewone
man zijn pet afdeed. Zij hadden aanzien, noem het macht. Zij gebruikten die macht,
maar zij gingen er zorgzaam mee om en omdat er bij de besluitvorming enige
inspraak leek, lieten we hen die macht uitoefenen. Wij waren er mee vertrouwd,
want de macht had een aangezicht.
Loppem is veranderd en grotendeels ten goede. Het is een woongemeente met veel
groen, want de voorouders van onze adellijke families hebben dat groene karakter
eeuwenlang voor het nageslacht bewaard. We zijn er hen blijvend dankbaar voor
en ook voor de aanzet tot de vele, soms omstreden, verkavelingen. Wij konden in
een vertrouwde omgeving blijven wonen en de bevolking verdubbelde .
Nu treedt er een nieuwe adel op de voorgrond: de geldadel. Wij hebben die zelf
gemaakt. Ons eigen consumptiegedrag heeft hen rijk gemaakt. Die geldadel heeft
geen gezicht. Hun rijkdom is schrikbarend groot, hun manier van werken zo
efficiënt en doordacht en de gewone mensen zijn er bang voor.
Zij vervallen weer in moedeloosheid en fatalisme: “Er is toch niets aan te doen,
mijnheer”. Het is die onzichtbare geldmacht die een stadion zal bouwen dat
rendabel zal zijn door de inplanting van een commercieel centrum. Club Brugge
zal in eerste instantie gratis in dat stadion aan de slag kunnen. Zoals de boer zijn
grond in de Arentsdreef pacht aan de baron, zo verbindt Club naam en faam aan die
nieuwe commerciële inplanting, een Arentsnest.
Wij zijn realisten met gezond verstand, die vanuit verschillende hoek vragen
durven stellen aan de geldmacht zonder gezicht, die zelfs ministers en politici als
pionnen op het schaakbord verplaatst. Wij zijn bezorgd voor het sluipverkeer, de
parkeeroverlast, het verlies aan groen, de waterbeheersing en zoveel andere facetten
van de leefbaarheid. Het feit dat er geen enkele inspraak is, maakt ons kwaad.
Daarom sluit Davidsfonds Loppem aan bij de actie Witte Pion.
Als je een nieuw gerecht op tafel zet, dan proef je even. Je kunt dan zelf bepalen of
je de hap doorslikt of uitspuwt. Op dit moment mogen we zelfs niet proeven, laat
staan dat we kunnen vragen om er een korreltje leefbaarheid aan toe te voegen.
Davidsfonds Loppem roept alle andere verenigingen op om een standpunt in te
nemen en zich aan te sluiten. Eén front voor de leefbaarheid van Loppem.
Ja voor gezond verstand.

