BESTE VERENIGING & BEKENDE MEDEMENS & POLITICI VAN
GOEDE WIL : WIL DEZE OPROEP ONDERSTEUNEN MET UW NAAM ?
U hoorde het reeds op straat of in de pers. Een groot voetbal-schoppingcomplex bedreigt de zuidelijke
groene gordel & de mensen die er wonen. Wij bleven niet bij de pakken zitten en de actiegroep De
Witte Pion stond op. Ondertussen structuren wij De Witte Pion www.wittepion.be . Rond de kerngroep
die in de vuurlinie staat heeft zich al een ruime groep informanten in een tweede linie geschaard . Nu
willen we een derde linie of beschermcomité opbouwen bestaande uit allerlei verenigingen,
prominenten uit alle lagen van de bevolking, bekende Vlamingen die hun naam willen lenen.
Op de website komt een pagina met de namen en logo's van verenigingen, bedrijven, politici, dichters,
schrijvers en alle mensen met naam of faam waarvan we de naam mogen vermelden. Alle geledingen
van ACW Loppem, het Davidsfonds Loppem, het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, Velt
Zedelgem en de Woudpekkers hebben al 100% steun toegezegd. Spreek er over op een
bestuursvergadering en meld je vereniging of je bedrijf aan.
Dan pas komt je logo of je naam op de webpagina. Hierna lees je de basistekst die je kan
onderschrijven. Financiële ondersteuning is welkom op rekeningnummer: 001 - 5075455 - 06 van
Witte Pion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JA WIJ STEUNEN DE WITTE PION DIE OPKOMT VOOR DE LEEFBAARHEID VAN DE ZUIDELIJKE
GROENE GORDEL VAN LOPPEM, OOSTKAMP EN ST. MICHIELS. DE OPEN RUIMTE VAN STAD
EN OMMELAND MAG NIET VERKWANSELD WORDEN DOOR MEGAPROJECTEN. SAMEN
WILLEN WIJ EEN SYMBOLISCHE BESCHERMENDE CIRKEL ZIJN DIE DE GROENE GORDEL EN
DE WITTE PION OMRINGT ALS TEKEN VAN DE DUURZAME TIJD DIE DRINGEND MOET
AANBREKEN.
JA dus aan het gezond verstand! Daarom steunen wij de actiegroep "Witte Pion" in haar streven voor
een leefbaar Loppem/Oostkamp/Sint-Michiels. Ook wij ijveren voor het behoud van leefbare
dorpskernen waar het aangenaam wonen is in de groene rand ten zuiden van Brugge. Wij gaan niet
akkoord met de bouw van een nieuwe voetbaltempel en de ontplooiing van grote commerciële
activiteiten in onze landelijke gemeentes omdat zij:
- een aanslag zijn op de leefbaarheid van onze gemeentes;
- het doorgaand verkeer 7 dagen op 7 sterk zullen doen toenemen met sluipverkeer, luchtvervuiling
en verkeersonveilige situaties voor onze inwoners;
- voor parkeeroverlast, lawaaihinder en nog meer verkeer bij een voetbalmatch zullen zorgen;
- een aantasting zijn van de open ruimte die ons nog rest tussen Loppem/Oostkamp en het
stedelijk gebied Brugge, en een inbreuk op de rustige en groene omgeving waarin we zijn
komen wonen;
- opnieuw 33ha landbouwgebied verloren doen gaan;
- de oppervlakte van natuurlijke waterberging in de vallei van de Marsbeek - Lijsterbeek zullen
verkleinen met grotere kans op wateroverlast.
Daarom zeggen wij 'ja' aan het gezonde verstand, ja voor een leefbaar Loppem/Oostkamp/St.
Michiels
Naam vereniging/politicus/bekende medemens + adres of é-mail/tel
MAIL UW ANTWOORD AAN wittepion@gmail.com

