Honderden bezoekers voor de WittePion in St.Michiels
================================================================================
Honderden bezoekers, meest uit de regio Brugge, Loppem en Oostkamp, kwamen langs bij het
gezellige terras van de Witte Pion aan de Rijselstraat in Sint-Michiels tijdens de 19e Sint Michielse
Feeste.
Heel veel leuke en fijne reacties hebben wij gehad, volgens een van de initiatiefnemers van de
WittePion. De mensen zijn echt wel bezorgd over wat de plannen zijn,maar het valt op dat bijna
niemand weet wat er staat te gebeuren. De meeste mensen zeggen en denken dat het doorgaat,
omdat hier alleen het geld regeert.
“De projectontwikkelaars hebben het hier, met behulp van een paar zware ”politiekers” voor het
zeggen. Wij stemmen wel op plaatselijke politiek, maar die worden hier gewoon genegeerd. Ja, we
weten dat al jaren, maar durven het eigenlijk niet openlijk te zeggen. Fijn dat jullie dat wel durven.
Het is te hopen dat na vandaag de mensen uit Sint-Michiels nu eindelijk eens zeggen wat ze denken.”
“Het is mij nog nooit overkomen dat ik gratis koffie met koek aangeboden kreeg. Ik was eigenlijk een
beetje wantrouwend. Er zal wel wat achter zitten zei ik nog tegen mijn man. Maar nu ik hier zit en
jullie zo hoor praten en zie wat er allemaal aan dossiers zijn krijg ik echt wel weer wat blijdschap
terug en ga morgen bij mij in de straat eens een paar buren af. Ja, die mensen komen niet allemaal
hier, veel te druk voor ze. Ik ga ze vertellen wat ik hier heb meegemaakt en dan moeten ze maar zelf
beslissen of ze contact met jullie opnemen. Ik hoop zo dat de WittePion zo groot wordt dat er
niemand meer het lef heeft om jullie te negeren. Het is toch schandalig dat wij allemaal maar blijven
klagen over de cultuur hier en dan weer niets doen.”
“Waarom staan jullie zo ver van de rommelmarkt af? Wat? Zijn jullie geweigerd door de
winkeliersvereniging omdat jullie een actiegroep zijn? Wat dachten ze dan, dat er hier iets verandert
zonder actiegroep. Het is zelfs nog in hun eigen belang. Als er straks nog meer winkels bij komen dan
staan hier straks de winkels leeg. De burgemeester maakt zich ook zorgen over de ontwikkeling en is
ook tegen dat grote winkelcomplex met voetbal stadion. Hij heeft het net nog gezegd in zijn
toespraak. Trouwens ze houden zelf toch ook acties!! Moeten wij die ook gaan negeren? Ik begrijp er
niets van. Ik zal ze het wel eens gaan vragen. Het is toch te gek voor woorden. Ja, ik woon hier al
meer dan 30 jaar maar eigenlijk ben ik niet van hier en dat merk ik toch wel een beetje. De spraak en
nog de oude cultuur. Weet je hoe ze dat hier noemen? De van Maele cultuur. Die was hier
burgemeester, nou wat die man allemaal op zijn geweten heeft. Ja, ja, u mag het best opschrijven
als u maar niet mijn naam vermeldt, begrijpt u ik moet toch ook nog een beetje voorzichtig zijn. Ik
ben wel oud maar niet dom. Je moet hier alles verpakken hé. Weet u hoe ze die koek noemen “luk”
Het zal wel geluk brengen. U wordt hartelijk bedankt en hoop dat er nog meer jonge mensen actief
worden, we moeten het van de jeugd hebben, ik kan echt niet meer actie voeren daar ben ik te oud
voor, maar hoop wel dat jullie doorgaan. Ik hang straks als ik thuis kom jullie blaadje op dan kunnen
alle buren zien dat ik voor de WittePion ben.”
Een aantal van de vele reacties, meldt een van de WittePionners. We hebben net een aantal Club
supporters op de koffie gehad. Ze hebben het spandoek gezien en zijn gaan zitten. Later kregen ze in
de gaten dat wij van de Witte Pion waren, maar toen hadden ze al koffie. We hebben een leuke

discussie met hen gehad. Eigenlijk wisten ze niets eens wat er gaande is. We begrijpen best hoe dat
gaat. Ze tekenen ongezien iets voor de Club en denken er niet bij na. Best logisch, maar wel jammer
dat het zo gaat. Want met hun handtekening wordt er wel weer in de krant geschreven hoeveel er
PRO, PRO, PRO zijn. Niet dus. Daarom is het ook zo van belang dat de mensen alle feiten te weten
kunnen komen. Zeker de mensen die moeten beslissen. Het kost ons allemaal veel tijd en we krijgen
gelukkig steeds meer steun. Wij zijn er nog lang niet. Wij weten dat we nog heel lang door zullen
gaan en voelen ons sterk in feiten en alles is te bewijzen als men maar wil luisteren en er de tijd voor
wil nemen. Waarom denkt u dat Uplace en Club zo’n haast hebben. Stel je voor dat de mensen gaan
nadenken en dat er steeds meer weerstand komt. Dat komt hen niet uit, nee, gaat u maar rustig
slapen wij doen wel wat goed voor u is. Daar moet maar eens een eind aan komen dat is oude
politiek.
Wij gaan binnenkort weer een actievoeren in Sint-Michiels u hoort nog van ons!!
De WittePion

