Geachte dames & heren van de afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid & afdeling
Ruimtelijke Planning Vlaanderen Thuisindestad
Dit is geen klacht, maar enkel een vraag om informatie!
Rond de afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge is veel onduidelijkheid,
minstens in de communicatie. Kan U ons een stand van zaken doen van het proces
? Misschien een persbericht dan is het voor iedereen ? Want niet alleen de
actiegroepen, ook de clubs en de politici zijn verdwaald. We nemen aan dat dat niet
de bedoeling is.
* Is de Mer-studie voor 5 mogelijke locaties stadion clubs b al publiek en zo ja
kunnen we hem dan raadplegen op een site ? Welke stappen zijn er gevolgd sinds
de bezwaren en welke moeten nog volgen ?
* Het bredere proces van de afbakening is al van 2002 bezig maar wat is de eindtiming en wat zijn de spelregels ? Aan welke procedures mogen we ons nog
verwachten en welke zijn de beroepsmogelijkheden ? Hoe zit het met de
hoofdkwartierenzone in Chartreusegebied die voor de Raad van state in procedure
zit ? Moet daar ook geen mer en alternatievenstudie rond gemaakt worden of heeft
het studiebureau voor het stadion dat meegenomen in de opdracht ? Ging de studie
over de stadion-problematiek of breder ?
* Is de vraag naar de duurzame grondenruil Lappersfortbos al bestudeerd binnen de
afbakening ?
* Ruimtelijke ordening is ook een proces van educatie en communicatie. Een
minimum aan communicatie over de nieuwe stijl ruimtelijke ordening in het moderne
Vlaanderen kan zeker bijdragen tot een beter begrip van de noodzaken en
mogelijkheden.
* Het is een vorm van respect. De burgers en groepen die meespelen ook te
informeren over wat volgt in proces ro. Nu voelen wij ons vooral in de kou staan. In
een eerder advies adviseerde de ombudsman ons te spreken met de politici, maar
die geven forfait. Op 6 juni schreven we nog in ons regio-verhaal nav. resoc-congres:
Ondertussen schieten de actiegroepen als paddestoelen uit de grond. De overheden – weg uit
de geheime kamers - doen er best aan om ook met hen de dialoog niet te verwaarlozen. Wij
deden voorstellen voor een participatie renaissance. Misschien moet er wel een minister
komen voor communicatie & goed nabuurschap? De ombudsvrouwen en –mannen van deze
wereld zullen ons betoog minstens beamen. Meer details op www.ggf.be
* U begrijpt dat meer en meer de noodzaak van advocacy-planning een mee te
nemen punt is voor een goed bestuur in Vlaanderen. Thuis in de stad komen is toch
het grote verhaal en dus moet daar ook in de ruimtelijke ordening in geïnvesteerd
worden. Proces-begeleiding, de ombudsvrouw,...en andere constructieve voorstellen.
Als U dat wenst kunnen we ons verhaal ivm. de afbakening ook als klacht
formuleren. Maar wij dachten pro-actief meer winst te maken voor allen samen. We
kijken uit naar een antwoord op de gestelde vragen. In alle geval zetten we onze
info-vraag op onze site.

hoogachtende groet aan de civil servants die wij in U zien.
Luc Vanneste, secretaris GGF, www.ggf.be 050/390957
Peter Theunynck, voorzitter GGF
----- Original Message ----From: Groene Gordel Front
To: Hanzestadcoalitie ; COPRODUCTIE.als.PARTICIPATIE.renaissance@torteltuinbos.com
Sent: Friday, May 23, 2008 10:45 AM
Subject: Re: Het begin is nabij : de geboorte van de nieuwe stad, thuis bij wakkere burgers &
burgeressen ( participatie-bijlages )
" Vroeger begreep ik niet waarom ik op mijn vragen geen antwoord kreeg.
Thans begrijp ik niet waarom ik de vragen stelde.
Want er zijn geen antwoorden. Kafka "

Beste mensen, gelieve in bijlage en on line www.ggf.be
het antwoord van de Vlaamse Ombudsman te vinden
groet van Luc Vanneste en Peter Theunynck
----- Original Message ----From: Hanzestadcoalitie
To: COPRODUCTIE.als.PARTICIPATIE.renaissance@torteltuinbos.com ; Groene Gordel Front ;
Lappersfort Poets Society
Sent: Tuesday, May 13, 2008 9:28 AM
Subject: Het begin is nabij : de geboorte van de nieuwe stad, thuis bij wakkere burgers & burgeressen
( participatie-bijlages )
Beste mensen van de ruimtelijke ordening & andere processies...
naar aanleiding van de scooping mer afbakening RGB ( regionaalstedelijk gebied Brugge ) hebben wij
even met U gebeld in maart 2008. Wij beloofden U tips te geven rond participatie en die hebt U
wellicht ook gevonden op ons archief via www.ggf.be en zoals U wellicht ook verneemt via de
geëigende kanalen kreeg onze klacht bij de Brugse ombudsman een vervolg via de Vlaamse
ombudsdienst. Zo hopen we samen op weg te zijn naar thuis in de stad...? Weet U deze plek in de
afbakening liggen en hoe zal ze er in de toekomst uitzien? Finding Neverland is een aanbevolen film
voor planners & andere mensen van goede wil! Hanzetopia is geen utopia noch anatopia maar het
is er wel mee verwant...als toemaatje onderaan in het blauw ervaringen bij een
thuisindestadminister. Zo zie je maar dat wij niet uit het niets komen, maar wortels hebben in een
breed vlaams thuisindestadverlangen met voeten in moeder aarde...
Hierbij vindt U in deze 4 bijlages nog enkele relevante documenten ter uwer bestuderingsattentie.
( deze zijn opvraagbaar )

Wat de mer-inspraak betreft:
* aangewezen lijkt een antwoord te geven bij een suggestie/bezwaar : we hebben uw bericht goed
ontvangen en danken U voor uw medewerking
* aangewezen lijkt een verloop proces te schetsen zodat de participanten een zicht hebben op de
weg die nog te gaan is
* aangewezen lijkt een antwoord ten gronde te geven nadat de klacht/suggestie onderzocht werd. Zo
vermijdt U actor te zijn in een poppenkast en de klagers verdwaalden aan de bierkaai.

Zoals U wellicht weet zijn we op weg naar een participatie-renaissance en we zijn hoopvol dat uw
dienst daar actief kan aan meerwerken. Zo zal de windstilte vanuit uw dienst wellicht binnenkort alle
hens aan dek zetten zodat er actief gecommuniceerd wordt met wakkere burgers en burgeressen. Zij
lijken in de van overheidswege georganiseerde inspraakprocessen altijd de slachtoffers waar niemand
om bekommerd is. Deze verwaarlozing wreekt zich in een verder groeiende kloof tussen burgers en
overheid. En daar heeft niemand belang bij. tot nut van het algemeen belang laten we de
ombudsdiensten meelezen in deze slot-reactie
Steeds bereid tot meer uitleg.
vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland
(GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957,
secretaris GGF, www.ggf.be
Sometimes a scream is better than a thesis. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
Het LAPPERSFORTMUSEUM online http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
http://ggf.regiobrugge.be http://www.regiobrugge.be/report.php?aid=168 ( foto' s gedichtendag 2007 )
Theres many a bestseller that could have been prevented by a good teacher. - Flannery OConnor
(1925-1964)
Human history becomes more and more a race between education and catastrophe. - H. G. Wells
(1866-1946)
I' m all in favor of keeping dangerous weapons out of the hands of fools. Lets start with typewriters. Frank Lloyd Wright (1868-1959) Love is friendship set on fire. - Jeremy Taylor
Opportunities multiply as they are seized. - Sun Tzu
Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so gone. Sometimes I dream about a wild wild
world. Sometimes I feel so lonesome. Hey Bobby Marley, sing something good to me. This world go
crazy. It's an emergency. Today I dream about fraternity. Sometimes I say : one day ! One day my
dreams will be reality. Like Bobby said to me. Hey Bobby Marley. Sing something good to me. This
world go crazy. It's an emergency. Tonight I watch through my window. And I can't see no light.
Tonight I watch through my window. And I can see no rights (Manuel Chao)
Whatever is begun in anger ends in shame. - Benjamin Franklin (1706-1790)
We all agree that your theory is crazy; but is it crazy enough? - Niels Bohr (1885-1962)
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. - Henry Ford
(1863-1947)
The instinct of nearly all societies is to lock up anybody who is truly free. First society begins by trying
to beat you up. If this fails they try to poison you. If this fails too they finish by loading honors on your
head. - Jean Cocteau (1889-1963) Murder is a crime unless it is done by a policeman - The Clash combat rock
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. - Edmund Burke (17291797)
Duurzaamheid omdat de toekomstige generaties ons dierbaar zijn...
SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM VLAANDEREN
Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan....

Van: "Hanzestadcoalitie" <hanzestadcoalitie@skynet.be>Aan: "THUISINDESTAD"
<info@thuisindestad.be> CC: Onderwerp: ( stadsverhalen ) REUZENSTAD (bijlage)
& bijzondere brugge-groet het in Keulen horen donderen (verslagje) en als de
bliksem willen terugkeren...(intern) Datum: donderdag 7 april 2005 11:16
Ik was er niet bij maar kan mij als lid van diverse milieuraden, voorzitter van een
minaraad
en lid van diverse fora perfect vinden in de "Antwerpse ervaring". Vlaanderen is
momenteel dé biotoop waar dergelijke fora en raden als veredelde praatbarakken en
vooral als schaamlapje worden gebruikt om echte inspraak te suggereren. De

eeuwige vraag blijft echter: wat als we ook dit "sprankeltje" inspraak opgeven ?
Blijven hopen maar op échte inspraak...
Verzonden: woensdag 6 april 2005 19:10 Onderwerp: Re: het in Keulen horen
donderen (verslagje) en als de bliksem willen terugkeren...
Kunnen we niet samen een utopisch essay schrijven waarin we uitwerken waarin we
geloven en wat ik ook daadwerkelijk ook dagelijks rond mij zie gebeuren: mensen die
zich inspannen om op een bewuste, zoekende, doch handelende manier een
fatsoenlijke samenleving uit te bouwen. Wie doet er mee?
PS. zie het weerwolvenverhaal uit Brugge. Overdag vraagt X het bos te kopen. Des
nachts saboteert X de aankoop....Maar enfin, we moeten blijven geloven in de kracht
van klein duimpje David. En als springplak naar verder is constructief optimisme
dragender dan sarcasme. Maar in de buik van Brugge rommelt het erg ! (al zijn we
de tevredenste en fierste stad)
Sent: Wednesday, April 06, 2005 4:31 PM
Subject: RE: het in Keulen horen donderen (verslagje) en als de bliksem willen
terugkeren...
Dag Luc, een bemoedigend verslag was dat.
Van iemand die er niet bij was misschien toch deze - ik weet het - sarcastische noot:
de minister kan dan wel stellen dat Engeland en Vlaanderen het verst staan in het
denken over participatie. Maar hoe ver staan we als het op doen aankomt? Denken
kost weinig. Af en toe een colloquium of een witboek sponsoren, en dat is het dan.
Maar het is de praxis die beslist over de echt grote sommen. En dan treedt de
verlamming in, trekt men zich terug binnen het gesloten circuit en probeert men vóór
het naar buiten treden (de inspraak) de krachtlijnen reeds te betonneren. Wat volgt is
doorgaans een ronde schijninspraak (= grotendeels bezigheidstherapie).
Mijn Antwerpse ervaring is: vele politici hebben de mond vol over participatie (want
wat klinkt er democratischer), maar de praxis wijst uit dat de werkelijke bekommernis
vaak is: hoe slagen we erin om de indruk te wekken dat het georganiseerde en
minder georganiseerde middenveld meetelt, terwijl we toch de teugels stevig in
handen houden? Dit laatste ook al opdat we politieke ruzies niet op straat moeten
uitvechten, want de coalitie blijft breekbaar.
De beweging naar meer én betere inspraak/participatie moet gepaard gaan met een
culturele omwenteling in het hoofd van politiek Vlaanderen, incluis het omhoog
krikken van de sociale vaardigheden. Dát is de werkelijke opdracht. Daarzonder
komen de verhoopte co-producties tussen overheden en burgers nooit tot stand.
Waar begint en eindigt de participatie? De vraag alleen al illustreert dat men niet
goed bezig is, want de participatie begint natuurlijk bij het (allerprilste) begin en
eindigt nooit.
Hartelijk,
Verzonden: woensdag 6 april 2005 13:53
Onderwerp: het in Keulen horen donderen (verslagje) en als de bliksem willen
terugkeren...

Op www.meerstedenbeleid.be staat een goed beknopt verslag. Hierna een langere
versie vol Hanze-groeten, Luc VN
* De Minister zegt blij te zijn ons te zien. Hij gelooft in samenwerking en vindt dat we
dat niet via de pers moeten regelen. Hij gelooft in de systematiek van overleg en de
uitgestoken hand. De praktijk van steden beleid wordt gefinaliseerd tegen het einde
van het jaar. Het witboek dient vertaald, verknoopt en verweven te worden. Het tij zal
gekeerd worden vanuit de steden, het kloppende hart van kwaliteit van
samenleven...De minister wil daarvan een transversale trekker zijn. JULLIE
VOORSTELLEN ZIJN WELKOM !!
* Tom vraagt om rekening te houden met de lopende thuisindestadsgesprekken en
om er
mee verder te werken, een vervolg eraan breien ! De steden en het steden beleid zijn
van
belang voor heel de maatschappij.
* Stefaan meldt te waarderen dat de Minister de thuisindestadsgesprekken bijwoont
en goede relaties onderhoudt met de reflecterende mensen van het Witboek.
* De minister vertelt zijn ervaring van een bijgewoond stadsgesprek. Het overdondert,
zeker
de inleiding en wanneer alles goed op gang komt is het gedaan. Een tweede vervolgavond
ware niet slecht geweest. Ook is het zinvol samenkomsten te koppelen aan een
locatie of
een project (cf. Buda Kortrijk)
* Samen komen we tot de conclusie dat er ruimte dient te zijn voor het bestaande
kapitaal
aan experimenten/goede voorbeelden/modellen. Doorstroming en live contact
burgers en
overheden dient meer gestimuleerd te worden. Plaatsen om bijeen te komen moeten
kansen
krijgen. Een onderkomen voor de participatie : een thuisindestad -huis als plaats voor
participatie. Uitwisseling van materiaal is belangrijk : op straat en in de adviesraden !
Er is niet zozeer nood aan een nieuw boek vol begrippen. Maar aan doe-voorbeelden
en aan concrete actie op het terrein.
* De minister stelt dat het wellicht een leerproces is op middellange termijn; maar dat
de overheid een duidelijk kader dient te geven : waar begint en waar eindigt
participatie ??? De grenzen dienen duidelijk gemaakt te worden ! De minister stelt
dat Engeland en Vlaanderen het verst staan in het denken over participatie. Het is
ook een Europees en een interregionaal verhaal !
* Luc vertelt het verhaal van het Lappersfortbos en bezorgt de minister een persmap
met het verhaal van het GGF als Hanzestadnetwerk voor duurzaamheid en
participatie. Het
voorstel voor een rondetafelraad is daarbij een speerpunt. Luc meldt ook dat in
Brugge
de Mina-raad in staking is...

* Noortje vertelt het verhaal van stRaten-generaal en geeft toelichting bij het SER.
Het
Sociaal Effecten Rapport dat een maatschappelijke kosten-baten-analyse wil maken
bij grote werken en projecten.
* De Minister meldt dat het huidige klimaat binnen de Vlaamse Regering er één is
van :
genoeg plannen en studies en rapportages...Tot slot dankt hij ons voor het
uitwisselen
van de zeer rijke ervaringen uit onze netwerken. Hij wil de expertise van het
middenveld
graag meenemen en nodigt ons uit voor een volgende afspraak met een meer
concrete
agenda !
* Er worden visitekaartjes en bos-sigarttepakjes met onze coördinaten uitgewisseld.
groet van Luc & co

