Brugse Tegenwerking ?
In het Brugs Handelsblad lazen we relevante gedachten van Unizo ( 10 eisen
voor Brugge, 24 maart 2006 ) . De week ervoor lazen we een bevragende
lezersbrief van een christen-democratisch gemeenteraadslid over duurzaamheid.
Ooit stelde de heer Bossuyt ons grappend voor om onze bos- en natuurgebieden
in verdiepingen te bouwen. Die inspanning voor de KMO- en INDUSTRIEzones was toen niet aan de orde van de dag. We waren toen blij dat er al eens
gelachen kon worden …Ook zagen we dat een aantal groenen uit het
beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse ( on line op www.ggf.be )
in de Brugse Samenwerking stappen.
Het is goed dat jonge mensen bossen bezetten en dat Brugse middenstanders
eisen formuleren. Het is normaal dat sommige mensen grens-gangers zijn en
rond verkiezingsmomenten gaan kijken of de regenboog al aan de einder prijkt.
Als Groene Gordel Front doen we dat al vier jaar – in de voetsporen van de
neven en de nichtjes van Pippi Langkous en Robin Hood – en zo formuleerden
we door de jaren heen onze belangrijkste vraag aan de besturende overheden :
een duurzaam en dierbaar Brugge & een hoffelijk stadsbestuur.
Dit werd geconcretiseerd in een Ronde Tafel Raad voor Brugge en de wens dat
alle politici van goede wil meer doen dan kakelen. Ze moeten veel beter
luisteren en hun angsten afwerpen. Met durf en onbevangenheid samenwerking
zoeken met elkaar en de goegemeente is de uitdaging. Minder zonevreemd
worden.
De mensen, de adviesraden en de actiegroepen worden te weinig au sérieux
genomen. De stad is een stukje van de wereld, de mensen zijn vandaag ruimer
geïnformeerd dan 20 jaar geleden. Een volgende bestuurscoalitie moet
participatie en coproductie hoog op de politieke agenda inschrijven. In het begin
van de volgende legislatuur zou een Forum voor open communicatie kunnen
worden uitgebouwd. Participatie is iets dat door de stad niet enkel moet geduld
maar ook deskundig moet voorbereid worden. We gaven al een pluim aan de
mensen van de Brugse Informatiedienst en bezochten reeds de Brugse
Ombudsman. Samen met hen durven we dromen : Brugge, plus est en nous.
Verbeelding in de hoofdrol en fantasie aan de macht !
Ter gelegenheid van Pasen wensen we alle politici (v/m) van duurzame wil veel
dierbare Hanze-dromen toe en opstanding voor bos, stad en groene gordel.
De vrouwen/muzes/maria’s van hut bos blijven waakzaam ! Er zijn
duurzame alternatieven en dus kunnen vele kantoren en hoofdkwartieren
verrijzen waar de ‘zondige’ leegstand nu welig woekert en tiert. Geen
bloedvergieten in hut Lappersfortbos. Er zijn vele duurzame alternatieven.
Laat ons ze samen zoeken !
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