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Blauw-zwart aan Blauwe Toren?
brugge
Het uit de boot gevallen voorstel om het nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blauwe
Toren in te planten, lijkt na de rumoerige gemeenteraad in Brugge toch meer voorstanders te
winnen. Spirit-raadslid Pascal Ennaert heeft hiervoor alvast het Groene Gordel Front aan zijn
kant.
jan van belle en dominiek david
«Vreemd dat niemand de vele voordelen van het gebied tussen de Expresweg N31 en de
Blankenbergse Steenweg opmerkt», zegt raadslid Pascal Ennaert. Hij vindt dat vooral op vlak
van ontsluiting er heel wat positieve punten zijn die tot nu toe niemand in overweging heeft
genomen. «Als alle kruispunten op de Expresweg worden ondertunneld en de geplande AX
wordt aangelegd tussen de Expresweg en de weg Knokke-Antwerpen, dan is de ontsluiting
van het stadion richting Oost-Vlaanderen, Antwerpen, de Kempen en Limburg een feit. En net
als in Loppem passeert de trein er langs de voordeur», somt Ennaert de voordelen op.
«Minst hinderlijk»
«Ook de financiering hoeft geen probleem te zijn: een formule met 50 procent privéfinanciering, een kwart van de Vlaamse overheid en nog eens een kwart van de provincie en
de stad. De stad kan dit project ook koppelen aan enkele publieke functies op vlak van
zaalsporten.»
Het Groene Gordel Front staat niet meteen te juichen om Club Brugge aan een nieuw stadion
te helpen. «Maar als de voetbaltempel er toch moet komen, dan kiezen we voor de minst
hinderlijke inplanting. En dat is tot nader order het gebied aan de Blauwe Toren», zegt Luc
Vanneste. «We eisen dat bij de opmaak van het milieurapport de optie voor de Blauwe Toren
grondig wordt onderzocht. Het 50 hectare grote gebied is landbouwgrond, maar wordt in 2010
door de landbouw opgeheven als industriezone. Dat is net op tijd om aan de bouw van het
stadion te beginnen.»
Fractieleider Frank Vanhecke laat intussen weten dat Vlaams Belang dan toch geen klacht zal
indienen bij de gouverneur, na de woelige gemeenteraad in Brugge. «We stellen vast dat
CD&V de boemerang in eigen gezicht heeft teruggekregen en afgestraft is voor zijn
wanbestuur. Het stadiondossier heeft genoeg vertraging opgelopen. Het is nu aan de Vlaamse
regering om dringend een beslissing te nemen.»

