LS, maandagavond 23 november 2009 beantwoordde de Brugse gemeenteraad op wat een Brugse
primeur http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=29388 had moeten zijn. Daar maar 2 rode
raadsleden een kritische stem hebben in deze stad werden de eerste verzoekschriften eigenlijk een
verzoekschrift aan het schepencollege en dat was niet de bedoeling. Men antwoordt naast de kwestie
en gaat niet echt in op debat ( als wij het over appels hebben spreken zij over peren ). We voelen ons
in de kou staan in deze stad die 'de newspeak van orwell' zo goed beheerst.
"Wij doen wat wij moeten doen en wij doen het goed," zo zou je de boodschap kunnen resumeren die
impliciet vervat zit in de antwoorden de eerste 2 verzoekschriften. Zelfgenoegzaamheid is een
gevaarlijke ziekte.
Zijn deze antwoorden een grap of om te huilen of zaadjes voor de toekomst ?
Maar we geven op the boulevard of broken dreams de moed niet op.
We danken de gemeenteraad voor het antwoord op de eerste twee verzoekschriften aan de
gemeenteraad. Dankzij de SP.a raadsleden Van Praet en Ennaert is deze primeur toch een klein
beetje historisch, anders was het een verzoekschrift aan het schepencollege geworden. Twee
raadsleden hebben een stem in onze stad ! Wij zijn daar dankbaar voor. Een pluim voor de roden in
de raad !
Wij zullen de antwoord ernstig bestuderen en zullen heel spoedig een nieuw verzoekschrift in dienen
met minstens 3 burgers deze keer. U hoort nog van ons in deze oefening in verfijning van de
democratie en we zullen 2010 starten op driekoningen met een verzoekschrift aan de gemeenteraad
van drie wakkere burgers. Dit allemaal omdat duurzaamheid en dierbaarheid een nieuw
participatienetwerk voor de éénentwintigste eeuw verdienen, ook in Brugge. De tijden en het klimaat
warmen op en de overheid kan zich maar beter ook opwarmen voor meer rondetafels van betere
communicatie. Brugge, plus est en nous.
... Though lovers be lost love shall not; And death shall have no dominion...
(Dylan Thomas)
vredesbosgroeten, Luc Vanneste www.ggf.be 050/390957

