GEHEIME KAMERS OVERHEID NIET HOFFELIJK ( RONDE TAFEL RAAD NU )
Tot zijn verbazing stelt het Groene Gordel Front vast dat de geheime kamers niet alleen in de
boeken van Harry Potter een feit zijn maar ook in het Brugge van de enentwintigste
eeuw...Een staaltje daarvan lezen we op www.stadsomroep.com ( rapport Chartreuse )
Een overheid die de hoffelijkheid wil promoten maar in haar contacten met netwerken van burgers
en burgeressen uit het Minabo- ( Milieu- Natuur-en Bossen ) middenveld enkel misprijzen
tentoonstelt. Op een recente vraag tot onderhoud van de Hanzestadcoalitie met de Brugse overheid
kwam nooit een antwoord. Niet eens een teken van leven ! Stadhuis als geheime kamer waar de
domme burgers & burgeressen geen zaken mee hebben.
Overheidsinstanties ( WVI ) die niet mogen praten met burgers en burgeressen die in hun kostbare
vrije tijd een alternatief B-plan uitwerken ( www.ggf.be ) om en de overheid en de bedrijven en de
bedreigde bossen een uitweg te bieden. Er mag niet eens geluisterd worden want zelfs dat is gevaarlijk ? Overheidsinstanties die rapporten maken zonder het kritische deel van de betrokken
lokale actoren te betrekken...Overheidsinstanties als medeplichtigen aan het overheidsspel
van geheime kamers ?
Een overheid die allerlei raden installeert ( dan toch hun inspraak negeert ? ) en vergeet te
communiceren met de rest van de geïnteresseerde burgers en burgeressen & actiegroepen.
Want op die raden moet je als gewone burger en burgeres een toegangspasje hebben voor
de geheime kamer. En de communicatie vooraf & achteraf overtstijgt vaak niet het eigen
nest/eiland/reservaat...
HET IS NOG NIET TE LAAT : er zijn duurzame alternatieven !
Onder de paraplu van de Hanzestadcoalitie leggen het Groene Gordel Front en andere bewegingen
verbindingen met politici en partijen van goede wil. De visitaties onder de vorm van verkiezingsbabbels zijn begin januari gestart. In de maand mei is de SP.a aan de beurt. Daar is het uitgewerkte
idee van EEN RONDE TAFEL RAAD VOOR BRUGGE ( uitgewerkt op www.ggf.be onder participatie ) een speerpunt. Het moet immers beter in 2007. Brugge mag niet ten onder gaan aan mogelijke verzuring van de burgers & burgeressen en mogelijke verrotting in het besturende stadhuis.
DUURZAAMHEIDSSPIEGEL ( + oude lezersbrief in bijlage )
Met het oog op meer coproductie en transparantie maakten we nu reeds met een on line community
van honderd Bruggelingen binnen Brugge een spiegel 2006 op. Binnenkort verschijnt die in een
Vlaams overzicht en kunnen we ons voorbereiden op een ronde tafel in 2007. Wakkere burgers en
burgeressen mogen dan al verschillen met hun overheden. In het kader van het algemeen belang
dient de dialoog en de communicatie structureel-open en op gang gehouden te worden. Dit is
immers de kern van ons verhaal : CAN DO CITIZENSHIP. Dat dat geen stadsoorlog hoeft
te worden bewijst Turnhout met zijn communicatieraad. Dit verhaal werd reeds gebracht op de
Brugse Mina-raad en krijgt hopelijk in 2007 een vervolg ? Burgers en burgeressen die niet meer
voor dom gehouden worden en die medekrachten kunnen zijn met hun besturende overheden. Voor
een duurzame & dierbare stad ! Brugge, plus est en nous !
Ondertussen wensen we alle tovenaars-leerlingen ( v/m) een goede verkiezingscampagne toe !
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front
We are drowning in information and starving for knowledge.
http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm

