Persbericht Hanzestadcoalitie (*) 14 september 2006
Op 22 juni ( feestdag Thomas Mores, patroonheilige politici ) stelde 'de Hanzestadcoalitie
voor een duurzame en dierbare stad' 13 concrete vragen aan lokale politici en Brugse partijen van goede wil waarmee wij in verbinding staan. In bijlage leest U hun volledige H antwoorden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 8/10. Deze antwoorden zijn
on line op www.ggf.be die focust op de Hanzestadcoalitie, de GGF-verkiezingsparaplu .
De Hanzestadcoalitie wil als beweging van onderuit focussen op Hanzetopia, de kwaliteitsstad
waar 'gelukkige' mensen met 'brood op tafel' in harmonie leven met elkaar omringd door groene
gordels van bos en natuur. Dit maakten we concreet met 13 éénvoudige vragen voor Brugge : Een
Ronde Tafel Raad en een stads-dichter(es). Een stadsjutter-zorgwachter voor elke wijk en onze stad
als Fair Trade gemeente. Een (half)hoge vaste brug Steenbrugge, insleuving Expressweg en trage
wegen als toeristische fietsroutes langs de kanalen en doorheen Brugge en Ommeland. Duurzame
stadsplanning en een kernachtige ruimtelijke ordening. Groene Rups voor Bos & Natuur :
Lappersfort als hut Fabricom Vredesbos integraal behouden, Chartreuse als zuidelijke groene
gordel inrijpoort van Brugge. Een inbreidingsproject à la Londense Docklands, meer windmolens
in Zeebrugge en/of waar mogelijk & een maximale investering in de kustduwvaart. Brugge
als hoffelijke samenwerkende, luisterende, coproductieve en transparante stad die behaagt en
bedreven is in respect voor bomen en bossen van dagen...
* OPVALLENDE ANTWOORDEN OP ONZE 13 HANZE-VRAGEN ( on line op www.ggf.be )

1. Participatie en democratie
Wordt door iedereen belangrijk gevonden al verschilt men soms over het middel. Het idee van een
Ronde Tafel Raad vindt voldoende steun om er verder mee door te denken. De CD & V stelt dat bij
het begin van de bestuurswissel de adviesraden dienen geëvalueerd en bijgestuurd te worden. Het
gevoel niet ernstig genomen te worden ( Bron & Decoorne ) wordt gelinkt aan hofffelijkheid van de
bestuurders ( Spirit, Groen! ). De politici zijn de verkozenen van alle burgers en dragen hierin een
grote verantwoordelijkheid...

2. Kunst en cultuur
Een stadsdichter(es) voor Brugge wordt gesteund door B.U.B., VLD, SP.a en de groenen van de
Brugse Samenwerking. Bron & Decoorne en Spirit zijn er niet tegen. CD & V vindt het niet nodig
daar we al heel veel talentvolle dichters tellen. Groen! vindt het een folkloristisch idee : de
onafhankelijke stem dat is het middenveld...en verkozenen des volks die hun taak ernstig nemen.
Verder veel zinvolle beschouwingen over toegankelijke cultuurparticipatie. Spirit pleit voor meer
gerichte aandacht voor literatuur in het algemeen in Brugge en de VLD vraagt zich af waarom er
geen project wordt uitgewerkt rond boeken en gedichten, zelfs Brugge, gedichtenstad.

3. (zwerf)Afval
Wordt door iedereen als een blijvende uitdaging ervaren. Een stadsjutter-zorgwachter voor elke
Brugse wijk krijgt voldoende steun, soms met andere namen gaande van wijkaanspreekpunten tot
uitbreiden van de taken van de bestaande stadswachters en/of wijkagenten. Luisteren is een
belangrijk ondereel! Op druk gefrequenteerde plaatsen dienen meer vuilbakken te komen. Een idee
over hoe ze het in Zwitserland doen was ooit al een gemeenteraads-interpellatie. Preventie en de
vervuiler betaalt zijn rode draden.
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4. Derde Wereld : Brugge als Fair Trade gemeente : zuivere koffie op de Burg !
Al mag dat natuurlijk geen doekje voor het bloeden zijn. SP.a en de groenen van de Brugse
Samenwerking zijn akkoord. Spirit, Bron & Decoorne denken na over de multiculturele
samenleving die een feit is en die intercultureel moet worden : we moeten tussen en met elkaar
leven. Vroeger was uitwisseling met vreemde volkeren een verrijking stelt B.U.B. Groen! pleit
voor een warm veiligheidsbeleid voor iedereen. CD & V pleit voor een stappenplan die het budget
voor het Noord-Zuidbeleid verhoogt tot O,7 %.

5. Mobiliteit in Brugge fietsstad
Heel veel voorstellen van VLD ( kosteloos openbaar vervoer, een tram voor Brugge, investeringen
in fietsonder-doorgangen en fietsbruggen ) en CD & V ( fietsroutenetwerken plannen en aanleggen
) en voor Bron & Decoorne geen vrijbrief aan betonboeren. Steun van SP.a en groenen Brugse
Samenwerking en aandacht voor de school-gaande jeugd (schoolfietsroutes) bij Groen! De
Vaartdijkstraat als voorbeeld van trage weg met meerwaarde, aldus Spirit. Wat zou Bombardier
( komt de Lappersfort Weg er nu ? ) hier nu allemaal over denken ???

6. Duurzame stadsplanning & 7. Kernachtige ruimtelijke ordening
Daar is iedereen het roerend over eens. Prachtige voorstellen die best meegenomen worden door de
volgende bestuursploeg wanneer die het nieuwe bestuursakkoord schrijven. Zorgzaam omspringen
met ruimte en natuur, inbreidend en zuinig ruimtegebruik, duurzaam bouwen,...De voorbije acties
van Lappersforters en Groene Gordel Front zijn blijkbaar in goede aarde gevallen...

8. Groene Rups voor Bos & Natuur
Enkel de VLD droomt luidop over de Chartreuse als te ontwikkelen poort op Brugge. De SP.a en
de groenen van de Brugse Samenwerking gaan voor maximaal behoud van Chartreuse en
Lappersfort terwijl de blijvende steun voor integraal behoud bij B.U.B, Bron & Decoorne, Spirit en
Groen! zit. De CD &V houdt de boot af en doet geen uitspraken, al pleiten ze wel voor meer
toegankelijkheid van bos en natuur. ' Wat de zonevreemde bossen betreft is het beste voor het
Lappersfort in alle geval het goede voor de andere zonevreemde bossen als sterk signaal. Laat ons
hopen dat maximaal voor één keer integraal wordt...' aldus een mededeling van enkele Brugse
vogelvrijen & wijlen Louis Neefs...'Verder moeten de bossen alleen maar gebied winnen door
aanpassingen van het BPA' stelt B.U.B. en spirit 'pleit voor een duurzame geïntegreerde
planologische aanpak die rechtszekerheid en duidelijkheid verzekert voor de zonevreemde
woningen, bedrijven, bossen, natuurgebieden, sportterreinen, weekendverblijven,
jeugdinfrastructuur,...' Tevens bij spirit aandacht voor ruimte voor water in
overstromings- en buffergebieden.

9. Energie & Duurzame Haven
Zeebrugge als haven met potentie waar blijvende zorg voor landschap en ontsluiting aan de orde is.
Alle partijen formuleren zinvolle gedachten. De N31 ( insleuving, ondertunneling ) is een terecht
aandachtspunt. Het Noorderkanaal of de Nieuwe Brugse Ommevaart is een niet betaalbare droom
al dient verder onderzoek zich aan. Maar eerst dienen alle bestaande accomodaties voor 100%
gebruikt te worden. De VLD wil opnieuw de schepen voor de haven invoeren om om. in de
gemeenteraad de democratische controle te verwezenlijken.

10. Hoffelijkheid
Een aandachtspunt voor iedereen, al is de één meer misnoegd dan de andere. Woorden wekken
voorbeelden trekken en in alle geval wordt luisteren (naar elkaar) een belangrijk agendapunt de
komende zes jaar. Een link wordt gelegd met de Ronde Tafel gedachte van punt 1. Wat je doet of
moet doen in volle respect voor uw burgers uitvoeren. Het bestuur mag dergelijke fora niet als een
blok aan het been gaan ondervinden, maar moet deze
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fora beschouwen als één van de cilinders in de motor van het beleid. Goede participatie is nooit een
verworvenheid noch een vanzelfsprekendheid...

11. Landschap
Blijvend aandachtspunt voor iedereen. B.U.B. wil een algemene aangroei van bos en natuur van
10% de komende 5 jaar. CD & V wijst er op dat elke nieuw geborene nu reeds een geboorteboom
krijgt. De VLD wil veel parken in Brugge en vindt de aanleg van stadsbossen een goede zaak.

12. Informatie : Brugge kom uit je kot
B.U.B. ziet een belangrijke taak weggelegd voor de pers. CD & V geeft relevante beschouwingen
over eigentijdse dienstverlening. Groen! wil aandacht voor doorvertalen van communicatie - op
maat van de middenklasse - naar kansengroepen.

13. Financiën : Natuur & Cultuur hand in hand...
Believers en non-believers komen hier samen : gaande van stijlloze naakte kille beton met een
onmenselijk charisma tot blunderdossier Nr. 1...De financiering is geen probleem voor de
stadsbegroting en de open communicatie is er altijd geweest. De oude schuldenproblematiek is zo
goed als achter de rug. Het gebouw is er; nu moet het beleid zorgen dat dit een gebouw wordt voor
elke bruggeling : elke bruggeling een zetel in het concertgebouw...
( elke samenvatting van een geheel doet de aparte antwoorden altijd onrecht aan. Daarom zijn
ze on line op de GGF-site www.ggf.be die focust op de Hanzestadcoalitie )
* OP ZONDAG 1 OKTOBER VIEREN WE DE WEEK VAN HET BOS IN BRUGGE
samen met de stadsdichters en de bosdichteressen van de Lappersfort Poets Society . Het programma kreeg U al en het is tevens on line op www.weekvanhetbos.be Die eerste oktober zullen we
focussen op de stem van hut bos en de haalbare droom van Hut Fabricom Vredesbos (duurzame
grondenruil overheden & Fabricom groep). We blijven lichtpunten zoeken voor de problematiek
van de zonevreemde bossen.
We danken alle politici van goede wil voor de Hanze-antwoorden, wensen hen een hoffelijke
campagne en een vruchtbare toekomst toe en hopen op een verdere constructieve
samenwerking zonder verborgen agenda's ! Deze H - signalen uit de Brugse politiek zijn
hopelijk stof tot nadenken en prille voorbereiding van een beter Brugge in 2007. Ook na de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober blijven we opkomen met een hart voor bos, mens
en stad. : Brugge : plus est en nous...
Luc Vanneste, medewoordvoerder Hanzestadcoalitie en secretaris GGF, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter GGF ( Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland ), 0497/537992
( * ) De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat op dit moment uit : het
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) , Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
Wereldnatuurfonds, Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijzen, Werkgroep voor een
Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, Greenpeace,
Vogelbescherming Vlaanderen, Voor Moeder aarde vzw, Pax Christi, mensen uit de basisgroepen,
stRatengeneraal, Borgerhou(d)t van Mensen, Lappersfort Poets Society, de Zandvoordse Struikrovers, Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Groen vzw, Wijkwereldwinkel St. Michiels. www.ggf.be
Sometimes a scream is better than a thesis. - Ralph Waldo Emerson (1803-1882) LAPPERSFORTMUSEUM online http://ggf.regiobrugge.be Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties
ons dierbaar zijn... Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....SAMEN
ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM BRUGGE
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