KRIS PEETERS
((m. ); g.mv.) minister-president van
Vlaanderen; besliste na de volksraadpleging
over de Lange Wapper om het hele dossier te
laten uitwerken door zeven werkgroepen
MANU CLAEYS: ‘In die werkgroepen zitten in eerste instantie vooral kabinetsmedewerkers en door de
partijen aangeduide experts. Ze worden alle zeven
voorgezeten door de kabinetschef van de ministerpresident en moeten rapporteren aan vijf ministers.
Met alle respect, maar is een vijfkoppig ministerieel
comité voor één infrastructuurwerk niet wat te veel
van het goede? Het is dus weer eens een totaal gepolitiseerde, gesloten structuur. Wij, de actiegroepen,
zitten niet in die werkgroepen. Natuurlijk vragen
wij niet om mee te beslissen, maar we zouden wel
graag gehoord worden. Het zou ook strategisch verstandig zijn om ons mee in het bad te trekken. Maar
niet dus: actiegroepen worden, na alles wat er dit
jaar gebeurd is, nog altijd niet ernstig genomen.’

LAPPERSFORTBOS
(het; g.mv.) naam van een bedreigd bos in
Brugge dat al acht jaar bezet wordt door
jongeren
LUC VANNESTE: ‘Ik denk dat de hele strijd rond
het Lappersfortbos enorm veel losgeweekt heeft.
Iedereen dacht dat alles al beslist was. Tot die jongeren ons in 2001 toonden dat er altijd nog iets aan
te doen is. Het heeft ook wat opgeleverd. De eerste
bosbezetting leidde tot het behoud van een poëziebos. De tweede bosbezetting heeft ervoor gezorgd
dat het begrip ‘zonevreemde bossen’ in de wetgeving opgenomen werd. Drie weken geleden is het
tot een breuk gekomen tussen het Groene Gordel
Front en een nieuwe groep bosbezetters. Wij hebben, na lang onderhandelen, een akkoord bereikt
met de eigenaar van het laatste stuk bedreigde bos.
Maar sommige jongeren blijven het bos bezetten.
Van die actie distantiëren wij ons uitdrukkelijk.’

NIMBY
(het) not in my backyard; term die verwijst naar
het feit dat mensen vaak uit eigenbelang
protesteren tegen de aanleg van wegen,
spoorlijnen enzovoort.
FILIP DE RYNCK: ‘Natuurlijk zullen er wel actiegroepen zijn die nimbygeïnspireerd zijn, maar ik stel
vast dat actiegroepen over het algemeen wel bekommerd zijn om het algemeen belang. Opkomen tegen
fijn stof, is dat nimby? Ik hou ook niet van dat
woord. Het is een stereotype waarmee de overheid
actiegroepen in de hoek probeert te duwen. Terwijl
zij ook niet altijd bezig is met het algemeen belang.’
DIRK WEYLER: ‘Ik vind dat dat woord net iets te
vaak misbruikt wordt. Mensen zijn soms kapot van
een dwaze, nutteloze aanslag op hun omgeving. De
overheid roept dan direct nimby. Tot je het zelf meemaakt. Je spaart voor een eigendom en plots is dat
niks meer waard. Elke reden wordt dan goed om je
gewetenswroeging aan te smeren. En dat allemaal in
naam van het algemeen belang. Wat is dat trouwens,
het algemeen belang? Is dat altijd en overal het
logistieke Vlaanderen steunen? Of moeten we misschien ook eens nadenken over een ander industriemodel?’

ONAFHANKELIJK
(bijv. naamw.) 1. van niemand afhankelijk, aan
niemand ondergeschikt of onderworpen, in doen en
laten door niemand beperkt 2. niet door iets
bepaald of geregeld wordende
FILIP DE RYNCK: ‘Heel opvallend: actiegroepen
staan altijd op hun onafhankelijkheid. Ze willen aan
politiek doen maar dan zonder politici. Het zegt
vooral veel over het beeld dat mensen hebben van
politiek. Aan politiek doen of zelfs nog maar geassocieerd worden met een politieke partij, het heeft een
vieze bijklank gekregen. Actiegroepen willen daar
dan ook niet mee verbonden worden.’

POLITICUS
MARC VAN PEEL
((m.), g.mv.) 1. havenschepen van Antwerpen;
de man van het beroemde citaat: ‘Ik ben het beu.
De pretentie waarmee actiegroepen als Ademloos
en stRaten-generaal zich gedragen alsof zij
alleen de democratie belichamen en beschermen
tegen die door en door slechte politici, dat heb
ik in mijn loopbaan nog niet meegemaakt. Mag ik
erop wijzen dat die politici wel verkozen zijn
en de actievoerders niet?’
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(de (m.)) 1. iem. die praktisch, in enige
functie, deelneemt aan het politieke leven, bep.
aan de partijpolitiek 2. vaak ook iemand die het
moeilijk heeft met actiegroepen (zie ook Marc Van
Peel)

QUERULANT
(de (m.); -en) 1. iem. die lijdt aan een
ziekelijke klaagzucht, iem. die zich altijd
verongelijkt waant, altijd bezwaren oppert en
wil procederen; een vaak gebruikte scheldnaam
voor actievoerders (zie ook Marc Van Peel en
nimby)
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