( antwoord groenen Brugse samenwerking ) Brugge, duurzaam en dierbaar
Wij, de groenen van de Brugse Samenwerking, onderschrijven het 13-puntenplan van jullie
Hanzestadprogramma 2006. Wat betreft punt 8 ( * ) gaan wij voor maximale bescherming
van het Lapperfort als stadsbos en van de Chartreuse als groene gordel.
" HANZESTADPROGRAMMA 2006 : 13 IN EEN DOZIJN "
Zonder volledig te zijn en ook verwijzend naar de programma's en de expertise van elk lid van de
Hanzestadcoalitie apart willen we enkele knelpunten visualiseren die om een duurzame oplossing
vragen en aldus zuurstof geven aan Brugge. Uitwerkingen op www.ggf.be
1. Participatie en democratie : een Ronde Tafel Raad voor Brugge
2. Kunst en cultuur : een stadsdichter(es) voor Brugge
3. (zwerf)Afval : een stadsjutter-zorgwachter voor elke Brugse wijk
4. Derde Wereld : Brugge als Fair Trade gemeente : zuivere koffie op de Burg !
5. Mobiliteit in Brugge fietsstad : een halfhoge vaste brug Steenbrugge, insleuving Expressweg en
trage wegen als toeristische fietsroutes langs de kanalen en doorheen Brugge en Ommeland
6. Duurzame stadsplanning : een plan Neutelings bis voor de Brugse stations-omgevingen met
als kers op de taart een hoofdkwartierenzone aldaar. Voor de bevolking een gratis advocaat-planner
die mee opkomt voor het algemeen belang en de duurzame principes toetst.
7. Kernachtige ruimtelijke ordening : in kaart brengen van de leegstand en potenties op de reeds
afgebakende industrie- en KMO-zones
(*) 8. Groene Rups voor Bos & Natuur : integraal behoud van Lappersfort als stadsbos &
Chartreuse als zuidelijke groene gordel inrijpoort van Brugge. Duurzaam beheer van de
Assebroekse Meersen, de Uitkerkse Polders, het Bloemendaele erfgoed en het kanaallandschap
tussen Steenbrugge en Beernem.
9. Energie & Duurzame Haven : een inbreidingsproject à la Brugse Docklands
( Brugse binnenhaven St. Pieters ) , meer windmolens in Zeebrugge en/of waar mogelijk
& een maximale investering in de kustduwvaart.
10. Hoffelijkheid : Brugge als samenwerkende, luisterende, coproductieve en transparante stad
11. Landschap : Behaag, bedreef en beboom de stad en de deelgemeentes : laat veel tuinen en
parken groeien en bloeien...
12. Informatie : Brugge kom uit je kot : een cultuur- en informatie-loket/balie op de plaatsen waar
veel mensen komen, bijvoorbeeld in het Brugse station
13. Financiën : een operatie 'schuldenvrij concertgebouw' gekoppeld aan de juiste papieren voor de
zonevreemde stukken bos en natuur in Brugge. Natuur & Cultuur hand in hand...
Rond enkele andere van deze punten voerden wij in het verleden reeds actie (zwerfvuilbestrijding,
mobiliteit, energie, duurzame haven,......) .
Vriendelijke groeten,
Annick Lambrecht - Veerle Declercq - Frans Lozie - Dorien De Boever Sophie Libbrecht - Hendrik Van Nieuwenhuyse - Daniel Van Hecke .
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