Persbericht Hanzestadcoalitie ( * ) 5 december 2005
SINTERKLAASSCHOENZETTING ( ** ) VOOR BOS EN STAD :
duurzaam, dierbaar, hoopvol !
Zopas heeft de Hanzestadcoalitie zijn schoentje voor de Sint en de politici gezet op de Brugse
burg voor het stadhuis. De trein van de Hanzestadcoalitie is vertrokken. Er zijn nog vele
wagons vrij en we hopen dat de Vlaamse en Brugse politici deze duurzame trein naar 2007
niet missen. Als drie musketiers - allen voor één, één voor allen - blijven wij gaan voor het
integrale behoud van het Lappersfortbos ( HUT FABRICOM VREDESBOS ) en onze aloude
eis dat er een duurzame oplossing komt voor alle zonevreemde bossen. En die begint met het
redden van de zonevreemde delen van het Lappersfortbos (elk jaar worden er in Vlaanderen
126 ha legaal gekapt en 50 ha illegaal; dit is om de 36 dagen één Lappersfort van 18 ha).
Maar wat meer is: samen houden we de politieke klasse een duurzaamheidsspiegel voor. In
het besef van het vele duurzame dat reeds in potentie en praktijk aanwezig is, durven we toch
samen dromen: ' Brugge, plus est en vous! ' Wij willen als stadsnetwerk van bewegingen,
burgers en burgeressen de stadspolitiek 'zuurstof & zout der aarde' geven ...
Positief, constructief en verbindend!

WE VRAGEN AAN DE SINT EN AAN DE POLITICI :
één: het Groene Gordel Front vraagt
* Hanzetopia, de duurzame en dierbare stad: People, Planet, Participation, Profit in evenwicht
* Een Ronde Tafel Raad voor Brugge als wens naar meer participatie en coproductie ( uitgewerkt op www.ggf.be onder participatie )

twee: de Hanzestadnetwerk-partners vragen
* Een duurzame ecologische stad (BBL & Tandem-partners: WWF, Velt, Wervel).
* Een bosrijke- en natuurvriendelijke stad (VBV & Greenpeace & Vogelbescherming
Vlaanderen).
* Een vredevolle kernwapenvrije stad (Voor Moeder Aarde en Pax Christi).
* Een warme en dierbare cosmopolitische stad (mensen uit de basisgroepen en stRatengeneraal en Borgerhou(d)t van mensen).

drie: om het concreet en tastbaar te maken :
* De bos-dichters van de Lappersfort Poets Society vragen een stadsdichter(es) voor Brugge
& Lappersfort bos blijft bos !
* De Struikrovers & JNM vragen Beisbroek bos blijft bos! en de Vaartdijkstraat als trage weg.
* Groen vzw vraagt een duurzame groene gordel, de dringende insleuving van de N31 en in de
geest van het Vlaamse Ruimtelijk Structuurplan : een inbreidend hoofdkwartieren-project op
een duurzame locatie.

vier: VERBEELDING IN DE HOOFDROL
Het Groene Gordel Front ( GGF ) & de Hanzestadcoalitie hebben geen partijpolitieke ambities.
Wel een politiek Hanzestadprogramma 2006 met verbeelding, duurzaamheid en participatie in
de hoofdrol. We gaan niet op lijsten staan maar zullen voor de verkiezingen een veelkleurige
coalitie voor duurzaamheid en dierbaarheid vormen. Als netwerk van burgers, burgeressen en
bewegingen van onderuit willen wij de politieke partijen en de politici van goede wil inspireren
met ons Hanzestadprogramma 2006. Meer hierover op de Dag van de Aarde 2006 in een
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vervolg met de zetelzetting als open vraag aan de toekomstige bestuurders: gemeente- &
ocmw-raadsleden, schepenen, burgemeester, ocmw-voorzitter, ...
WILT U VOOR ONS ZETELEN? WILT U ONS EN ONS HANZESTADPROGRAMMA
vertegenwoordigen en behartigen en erover met ons samenwerken en communiceren...?
Willen jullie de Hanzestadfilosofie adopteren en van Brugge in 2007 een transparante en
coproductieve Hanzestad maken?
( * ) De Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad bestaat op dit moment uit : het
Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
Werelnatuurfonds, Vereniging voor Ecologische Leef en Teeltwijzen, Werkgroep voor een
Rechtvaardige en Eerlijke 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 .
( ** ) De Sinterklaasschoenzetting is in Brugge een traditie en is reeds aan haar vierde (4)
editie toe. Telkens met enkele of veel schoentjes waarbij we rond 5 december ons gezamenlijk
Hanze-pakket aan de lieve Sint, aan de politici van goede wil en aan de duurzame politieke
partijen vragen.
Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front, 050/390957
Stef Boogaerts, voorzitter Groene Gordel Front, 0497/537992
Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society, 0486/737220
Rik De Vreese, Vereniging voor Bos in Vlaanderen, 0485/360078
Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, 0474/406394

Hanzestadsite: www.ggf.be
www.vbv.be
www.wwf.be
www.jnm.be
www.velt.be
www.wervel.be
www.groenvzw.tk
www.paxchristi.be
www.greenpeace.be
www.moederaarde.be
www.stratengeneraal.be
www.vogelbescherming.be
www.bondbeterleefmilieu.be
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://users.skynet.be/zandvoordse.struikrovers/
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