SOS adem RUIMTE SOS groene gordel
De groene gordel is een begrip met geschiedenis. In 1964 introduceerde de groep ' Mens
& Ruimte ' het begrip ' Groene Gordel ' in het eerste provinciaal structuurplan van de
provincie Vlaams-Brabant. Het begrip " Groene Gordel " ( Green Belt ) kwam uit Engeland
en werd in de Vlaamse rand consequent toegepast waar het nog mogelijk was. Dankzij dit
beleid werd de suburbanisatie aan banden gelegd en wordt Brussel vandaag nog steeds
omringd door een groene gordel van prachtige bossen, parken, tuinen, kasteeldomeinen,
open kouters en landelijke dorpjes. Zie www.groenegordel.be Het is ook een
internationaal begrip zie www.greenbeltmovement.org
In Brugge is de groene gordel vooral gekend van de strijd voor het behoud van de open
ruimte in het Chartreusegebied. Zie http://users.pandora.be/a150254 en www.ggf.be .
Het is een waterbuffer, archeologische en cultuurhistorische site, randstedelijk
landbouwgebied in een open-ruimtenatuurverbindingsgebied, landschappelijk waardevol
verwevingsgebied en een plek waar je nog vrijuit kan ademen. We willen de zuidelijke
groene gordel als de ganse open ruimte tussen Loppem, Oostkamp en Sint-Michiels
behouden als strategische voorraad natuur. Buitengebied bij de afbakening van het
regionaalstedelijkgebied Brugge. Voor de volgende generaties te bewaren. We willen er
dus geen winkelcentra, noch hoofdkwartierenbedrijvenzones en voetbalstadia. Er is nog
een grote potentie aan leegstand te ontwikkelen. Projectontwikkelaars, allen daarheen!
Wij vragen in 2009 hetzelfde als wat we in 2004 vroegen aan politici. Hun voorbije groene
gordel engagementen lees je op http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=211
1) de opmaak van een groene RUP voor de Chartreuse (zonder inplanting van
kantoorachtigen) met versteviging van de open ruimte functie in overleg met bos-, natuuren landbouwpartners. Een zachte toeristische ontsluiting door een fietsroutenetwerk en
een archeologisch leerroutewandelpad juichen wij toe. De integrale erkenning van het
Chartreusegebied als stedelijk open ruimtegebied en zuidelijke groene long in lopende
planningsprocessen is voor ons cruciaal. Er is tevens nood aan de opmaak van een groen
Groene Gordel RUP die de volledige Groene Gordel van Brugge en Ommeland in kaart
brengt, beschermt, versterkt, uitbreidt en ontsluit voor het zachte fiets- en wandeltoerisme
met een Groene Gordel fietsroutenetwerk.
2) een opdracht en een budget voor een studiebureau dat de potenties van het Hanzestadproject ( cf. www.ggf.be ) met architecten en ingenieurs als Vlaamse testcase en
lichtend voorbeeld voor duurzame stadsplanning in kaart brengt, verder doordenkt en
onderbouwt met facts and figures.
3) concrete hefbomen om de participatie en de communicatie, de coproductie en de betrokken inspraak rond Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen beter en duurzamer te sturen.
Wij wijzen er in het Hanzestadproject op dat inspraak en participatie, communicatie en
betrokkenheid essentieel zijn in een duurzaam overlegpatroon, in elke democratie van de
21ste eeuw. Wij zijn overtuigd dat dierbare en duurzame politieke beslissingen slechts
mogelijk zijn als beleidsmensen alle betrokken partners op gelijk niveau rond de tafel
brengen en samen naar verantwoorde duurzame beslissingen groeien. Wij willen dat
duurzame ideeën van burgers die de omgeving voor zichzelf en anderen willen uitbouwen
mee gehoord en betrokken worden in de uitbouw van een duurzame wereld. Er is een
accute nood - binnen onze wereld vol diversiteit - aan plaatsen voor rondetafeloverleg
zodat er meer ontmoeting en verbinding plaats kan vinden. Niet elk op zijn eilandje... Voor
een goed functioneren van de samenleving hebben overheid, politici, middenveld, ruimtelijke planners en burgers van goede wil wederzijds nood aan elkaar en aan meer
dwarsverbindingen... Meer info krijg je bij Erik Ver Eecke op 050/311562 of bij Luc Vanneste op
050/390957 ( voor de nieuwste actie- & bewonersgroep rond de groene gordel zie www.wittepion.be )
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