Persbericht Hanzestadcoalitie zetelzetting voor een duurzame en dierbare stad 25 april 2006

Breng LEVEN in je gemeente : KIES
VOOR EEN DUURZAME & DIERBARE STAD
Zopas heeft de Hanzestadcoalitie ( * ) symbolisch de zetel gezet voor het
stadhuis van Brugge, Hanzestad in wording... Wij willen thuis in de stad
opkomen voor Hanzetopia, de duurzame en dierbare stad: People, Planet,
Participation, Profit in evenwicht. Dit is : een duurzame ecologische stad & een
bosrijke- & natuurvriendelijke stad & een vredevolle kernwapenvrije stad &
een warme en dierbare cosmopolitische stad. Opkomend voor het algemeen
belang hebben wij geen partijpolitieke ambities. Wel een politiek Hanzestadprogramma 'met verbeelding, duurzaamheid en participatie' in de hoofdrol.
We gaan niet op lijsten staan maar vormen voor en na de verkiezingen een
veelkleurige coalitie voor duurzaamheid en dierbaarheid. Als netwerk van
burgers, burgeressen en bewegingen van onderuit willen wij de politieke
partijen en de politici van goede wil inspireren met ons duurzaam Hanzestadprogramma. Ook zetten we na de verkiezingen weer ons Sinterklaasschoentje op zes december...
Wij zijn een netwerk van samenwerking als een beschermende cirkel rond de
kernwaarden "Duurzaamheid en Dierbaarheid". Wij achten ons de afgevaardigden
van grond en water, licht en lucht, planten en dieren. En van de mensen die daarmee
leven en daarvan afhankelijk zijn. Dat zijn wij allemaal. Wat minderheid? Duurzame
beweging staat voor de absolute meerderheid ! Natuurlijk moeten we een beetje
rebels zijn in weerwil van de bierkaai, de tegenmachten en het ongeloof en
wantrouwen van de politici jegens de burger. Rebels tegen de gemakzucht, de
onverschilligheid of zelfs de gêne ten overstaan van maatschappelijk engagement en
idealisme. Want we zijn niet weinig utopisch. We willen individuen, buurtcomité's,
actiegroepen, NGO's, ambtenaren, verkozenen dichter bij elkaar brengen om samen
opnieuw politiek en democratie uit te vinden. We willen niet alleen klachten, maar
vooral krachten bundelen. We willen samen de politieke agenda en de besluitvorming op een ernstige basis en op een correcte wijze beïnvloeden. Samen kunnen
we problemen aanpakken die ons allen (zouden moeten) aanbelangen, en blijven
dromen van een betere wereld...en Brugge als een mooie gezonde vredevolle stad
voor de mensen.
ALS HANZESTADCOALITIE WILLEN WE ZIJ DIE BINNEN ZETELEN
VRAGEN OM REKENING TE HOUDEN MET ZIJ DIE BUITEN STAAN. ONS
HANZESTADPROGRAMMA VAN EEN DUURZAME EN DIERBARE STAD
KRIJGEN ZIJ DIE BINNEN GAAN VAN DE MIDDENVELDBEWEGINGEN &
BURGERESSEN BUITEN . BINNEN OF BUITEN : ER MOETEN VEEL HEEN
& WEER VERBINDINGEN GEACTIVEERD WORDEN ROND DE TAFELS !

1

Ons Hanzestadprogramma 2006 van 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 ) wil 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 stationsomgevingen 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...
http://www.ggf.be/hanzestad/hanzestad.htm www.ggf.be
www.dagvandeaarde.be www.earthday.org www.regiobrugge.be
( * ) 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 .
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