Betekom, oudejaarsavond 2006
Beste Groene Gordel-beschermers,
Bij mijn afscheid als voorzitter wil ik vooreerst nog even vertellen waarom ik een klein
anderhalf jaar geleden de uitdaging aanging. Want voor een Bruggeling leek het toen toch een
beetje vreemd dat iemand die op 148 kilometer van de schone stede woont, voorzitter van het
GGF wordt.
De reden waarom ik de ‘job’ dan toch heb aanvaard, ligt niet alleen in wat ik al heel mijn leven
belangrijk vind: het behoud van zoveel mogelijk natuur(gebieden). De reden ligt veeleer in de
manier waarop het GGF is ontstaan, de manier waarop het werkt én de plaats die het inneemt
in het maatschappelijke veld dat met natuur en milieu bezig is. Het Groene Gordel Front is
ontstaan tijdens de bezetting van het Lappersfortbos en fungeerde toen als intermedium
tussen de bezetters en 'de maatschappij'. Na de bezetting is het GGF de zaak van het
Lappersfortbos - dat wil zeggen: het integrale behoud van het bos - blijven verdedigen, als
maatschappelijke veruitwendiging van wat de bezetters voor het bos wilden bereiken.
GGF heeft bovendien een eigen manier van werken. GGF heeft door zijn ontstaan weinig
structuur, en het heeft ook een heel directe manier van communiceren. Daarmee past het
GGF in een nieuwe vorm van actie voeren, die we ook kennen van de
andersglobaliseringsbeweging en die zonder de digitale media niet mogelijk zou zijn geweest.
Die manier van werken heeft soms nadelen, maar heeft tegelijk ook ongekende voordelen.
Het is een nieuwe en verfrissende manier die intussen op enkele plaatsen in Vlaanderen
navolging krijgt.
En die houding tegenover het GGF, zeg maar mijn liefde en appreciatie voor het GGF, is
zoveel maanden later absoluut niet veranderd. Natuurlijk had ik liever gezien dat het bos
intussen volledig beschermd zou zijn. En vanzelfsprekend had ik nog veel meer activiteiten
mee willen organiseren. En natuurlijk had ik een betere relatie met het stadsbestuur gewenst.
En vanzelfsprekend had ik van de nieuwe bestuursploeg van Brugge een duidelijker antwoord
op onze vragen gekregen (want daar blijft het, ook bij zij die zich ‘progressief en groen’
noemen, angstaanjagend en onverantwoord stil). Maar dat neemt niet weg dat het GGF het
voorbije jaar een belangrijke factor is gebleven in het Brugse verenigingslandschap, en ik ben
ervan overtuigd dat het dat ook in het nieuwe jaar zal blijven. Ook mijn vurigste wens blijft
uiteraard het integrale behoud van het Lappersfortbos, als vrijhaven voor vogels, planten en
dichters, als wandelgebied voor alle Bruggelingen en vooral voor zij die er zo dicht bij wonen:
de mensen van het dichtbebouwde en groenarme Sint-Michiels.
Waarom ik dan afscheid neem? Dat heeft alles te maken met wat er de voorbije maanden in
mijn geliefde gemeente Begijnendijk is gebeurd. Op 8 oktober was ik daar immers de Groen!e
lijsttrekker van de nieuwe progressieve lijst ‘Leef’. En het ene zitje dat we toen hebben
veroverd, heeft ons een beetje onverhoopt en redelijk onverwacht meteen het nieuwe
schepencollege in ‘gekatapulteerd’. Dat wil dus zeggen dat ik dinsdagavond de eed afleg als
schepen van onder andere leefmilieu, groenvoorziening en ontwikkelingssamenwerking.

Zo maak ik dus de overstap van de sociale bewegingen naar de politiek. Dat betekent
enerzijds dat ik mijn engagementen in de milieu- en noord-zuidbeweging grotendeels opberg
(je kunt in mijn filosofie onmogelijk van beide walletjes eten), maar het betekent anderzijds
uiteraard ook dat ik de doelstellingen die ik al meer dan 30 jaar (ik ben op mijn 12de
begonnen) trouw ben, de komende jaren zoveel mogelijk in beleidsdaden wil proberen om te
zetten.
Dat is dus de heel logische reden waarom ik mijn GGF-voorzitterschap vanavond aan de
wilgen hang. In Brugge een groen actiefront voorzitten en in Begijnendijk de
beleidsverantwoordelijke voor de groene domeinen zijn, dat is uiteraard niet erg
geloofwaardig. En dus neem ik afscheid als GGF-voorzitter. Met pijn in het hart? Ja, uiteraard
wel. Maar met de eeuwige Luc aan zijn zijde, gaat het Groene Gordel Front met Peter
Theunynck ( woordvoerder Lappersfort Poets Society ) als nieuwe en vierde voorzitter
beslist een nieuwe toekomst tegemoet. Heel veel succes ermee!
Of ik Brugge dan helemaal loslaat? Niets is minder waar. Ik hou immers niet alleen van de
Brugse bossen, maar ook zielsveel van mijn Brugse Katrien. En dus zul je mij in de toekomst
zeker nog vaak tegenkomen in Brugge.
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