Plaats, XX maand XXXX
Aan: Hare Excellentie Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Openbare Werken
Leefmilieu en Natuur
Betreft: vrijwaring open ruimte Brugge en ommeland
Excellentie,
De afgelopen week namen enkele lokale besturen een standpunt in over het plan van
projectontwikkelaar Uplace en het bestuur van voetbalclub Club Brugge om een
winkelcentrum met een voetbalstadion van 40.000 plaatsen neer te zetten in een landelijk
gebied naast een woonzone. Het komt u en uw collega’s in de Vlaamse regering toe om
hierover te beslissen. Ik vraag u daarom het volgende te overwegen.
Ik geloof dat het sparen van de open ruimte, de zorg voor de leefbaarheid en het bewaren
van het landelijk karakter van Loppem, Oostkamp en de woonwijken van Sint-Michiels
Brugge niet te rijmen zijn met het verder verkavelen van het landbouwlandschap daar.
De huidige open ruimte is een zeer belangrijke compensatie voor de milieuhinder van het
klaverblad van de E40 en de A17, de twee spoorwegovergangen in de dorpskern en de
afrit van de E40. De ruimte is cruciaal voor de leefkwaliteit van de dorpsgemeenschappen
in de omliggende woonkernen van Loppem, Oostkamp en Sint-Michiels Brugge.
Ze speelt bovendien een sleutelrol in de waterhuishouding van de regio. Voor de rand van
het laaggelegen Brugge vormt de site een natuurlijke waterberging. De verharding van 33
hectare van dit gebied zou de capaciteit voor waterberging – en infiltratie sterk
verminderen, met alle gevolgen van dien.
De tekst van het Vlaamse Gewest over de afbakening van het regionaal stedelijk gebied
Brugge paart het versterken van de woonfunctie aan het respect voor de eigen identiteit.
Hij pleit voor een groene gordel rond de invalswegen, die moet voorkomen dat de
omliggende woonkernen vergroeien met de binnenstad. De inplanting van een
grootschalig bouw- en exploitatieproject in die groene gordel vloekt met deze visie.
Met zijn landelijk karakter zou het Brugse ommeland zijn authentieke identiteit verliezen.
De woonfunctie zou ernstig lijden onder de onmiddellijke nabijheid van een grootschalige
exploitatiezone in vreemd gebied. De verkaveling en ontsluiting zouden de grens tussen
stedelijk gebied en landelijke omgeving doen vervagen, ten nadele van de leefkwaliteit in
stad en rand.
Om al deze redenen geloof ik dat het een vergissing in het nadeel van de bevolking zou
zijn om de bestemming van de landelijke zone in Loppem te wijzigen. Ik verzoek u daarom
om in de Ministerraad de vrijwaring van de open ruimte in de Brugse rand te verdedigen
door een dergelijke wijziging af te keuren.

Ik dank u bij voorbaat van harte voor uw bijdrage aan het behoud van een leefbaar
woonklimaat in Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting,
Een witte pion,
Handtekening
Naam
Adres
PS De regionale actiegroep De Witte Pion bundelde alle informatie over dit dossier op haar
website, http://www.wittepion.be .

