Tien misnoegde Brugse actiecomités betogen op zondag 7 december op ’t Zand voor een beter leefmilieu en tegen het
gebrek aan luisterbereidheid en inspraak van de overheid

„Er is geen democratie meer in Brugge”
BRUGGE Op zondag 7 december om 14 uur betogen op ’t Zand tien actiecomités : bewoners van Klein Appelmoes, Fort
Lapin, Margareta Van Vlaanderenstraat, Kristus Koning, de Brugse Meersen, de Nijverheidsstraat en de polderdorpen
trekken samen op met het Groene Gordel Front, Groenvzw, de Bosdichters en het GroenFront! onder de noemer SOS
Leefmilieu. Tegelijkertijd hekelen zij het gebrek aan luisterbereidheid van de overheid. Zeven manifestanten gingen in op
onze uitnodiging voor een babbel : Luc Vanneste (Groene Gordel Front), Paul Dequae (MOHneen!), Els Mortier (Klein
Appelmoes), Rudy Huyghebaert (Leefbare Polderdorpen), Shane en Gust (GroenFront!) en Alain De Coessemaeker
(Nijverheidsstraat).

Waarom betoogt u zondag ?
Shane : „Alle actiegroepen komen op voor de leefbaarheid van Brugge. Leefbaarheid kun je zeer ruim interpreteren, het behelst meer dan het
leefmilieu. Met onze betoging willen we ook het gebrek aan inspraak aan de kaak stellen. Er wordt door de overheid niet geluisterd, als de
bevolking alternatieven aanbrengt.”
Paul Dequae : „Ook erfgoed is voor mij leefmilieu.”
Het stadsbestuur heeft nog nooit zoveel inspraakvergaderingen georganiseerd.

Luc Vanneste : „Er wordt de mensen valse hoop gegeven. De mensen mogen iets zeggen, maar er wordt absoluut geen rekening gehouden met
hun standpunt.”
Paul Dequae : „De Brugse schepenen zijn op dat vlak meester-tovenaars.”
Luc Vanneste : „Bij de officiële opening van het stadsbos werd het Groene Gordel Front op uitdrukkelijk bevel van burgemeester Patrick
Moenaert geweerd. Nochtans hebben wij mee geijverd voor het behoud van dat bos.”

Er zijn voorbeelden van inspraak : de hoorzittingen over het mobiliteitsplan hebben kleine aanpassingen opgeleverd. En na protest van de buurt heeft het
stadsbestuur beloofd om de plannen voor de Scheepsdalelaan te wijzigen..

Shane : „Zal dat effectief zo zijn ? Als er wijzigingen komen, zullen die miniem zijn. Van koersveranderingen onder druk van actiecomités is er
nog nooit sprake geweest.”
Paul Dequae : „Dat is precies het democratisch deficit van Brugge.”
Luc Vanneste : „In een middeleeuwse stad wordt het verzet uitgerookt. Het stadsbestuur hanteert een uitputtingstactiek. Dat is ook zo gebeurd
met het Lappersfort.”
Alle politieke fracties, inclusief de groenen, hebben het BPA Ten Briele goedgekeurd. Waarom legt u zich niet neer bij die democratische besluitvorming ?

Shane : „Die plannen zijn opgemaakt in een periode dat onze weermannen nog ontkenden dat er klimaatproblemen waren. Pas nadien is het
bewijs geleverd dat onze planeet aan het opwarmen is. Vermits de tijdsgeest veranderd is, moeten de politici op hun beslissing kunnen
terugkomen – in het algemeen belang. Omwille van economische belangen worden wel ruimtelijke uitvoeringsplannen hertekend. Denk maar aan
de bocht van Ter Doest voor een betere spoorweginfrastructuur. Voor een beter leefmilieu kan dat blijkbaar niet.”
Luc Vanneste : „Er hebben 5000 mensen betoogd voor het behoud van het Lappersfortbos. Heel wat mensen vragen het stadsbestuur om een
andere beslissing te nemen. Maar dat protest wordt zomaar weggewuifd. Wat is democratie ? Is dat enkel om de zes jaar een bolletje rood kleuren
? Of is dat luisteren naar de burgers om tot een goed beleid te komen ?”
Paul Dequae : „Heel wat mensen durven niet eens hun mening verkondigen. Ze zijn bang om hun job te verliezen. Er is toch een
museumconservator buiten gegooid omdat hij teveel zijn mond roerde ? Mensen worden geïntimideerd : ze moeten zwijgen of anders vliegen ze
buiten. In feite is Brugge een dictatuur.”
Gust : „De essentie van onze democratie is dat je bereid bent om te luisteren naar de bewoners en zo nodig je beleid verandert !”
Els Mortier : „Ook naar de 120 bewoners van de wijk Klein Appelmoes wordt er niet geluisterd. De stad negeert zelfs de studie van een expert,
die bewijst dat bij hevige regen de riolen van de Sint-Kristoffelparochie de wateroverlast niet aankunnen, indien een aantal weiden verkaveld
worden tot woonzone. Enkel omdat een bouwmaatschappij op die plek woningen wil realiseren, dreigt 10 ha natuurgebied verloren te gaan.”
Luc Vanneste : „Als bewoner sta je machteloos tegen de grote machine die de stad Brugge is. In feite zou er een ombudsvrouw of advocaat
moeten aangesteld worden, die de belangen van de actiegroepen verdedigt en die de tijd en de middelen heeft om de dossiers grondig te
bestuderen.”
Gust : „Als enkeling heb je een half leven nodig om alle informatie te vergaren.”
Vorige maand heeft burgemeester Patrick Moenaert tijdens de gemeenteraad – na een interpellatie van oppositieraadslid Tania Fonteyne – bevestigd dat elke
burger op het stadhuis de dossiers mag inkijken.

Els Mortier : „Hoe komt het dan dat ons dossier al jarenlang zoek is ?”
Paul Dequae : „Er wordt echt met onze voeten gespeeld. De Raad van State heeft op verzoek van het actiecomité MOHneen! de declassering
van het koetsgebouw van het Oud sint-Jan ongedaan gemaakt. Maar nog voor die beslissing van dit rechtscollege heeft urbanisatieschepen
Mercedes Van Volcem doodleuk verklaard dat Brugge opnieuw contact zal nemen met de minister om een nieuwe declassering te bekomen. Dat
is toch hallucinant !”

Gust : „Wij hebben niet eens geld om naar de Raad van State te trekken.”
Luc Vanneste : „Er zijn bezetters nodig om dossiers onder de aandacht en in beweging te brengen.”
Gust : „En toch geraakt onze boodschap onvoldoende in de media. Er is in de pers enkel aandacht voor de manier waarop wij ons kamp in het
Lappersfortbos inrichten. Niemand luistert echt naar ons.”
Paul Dequae : „Dat is het probleem met de pers. Als wij ageren rond het MOH, wordt er altijd een wederwoord van de burgemeester
gepubliceerd. Maar als de stad een persconferentie belegt, wordt er niet naar ons standpunt gepolst.”
Shane : „Patrick Moenaert heeft nu al zes keer mogen vertellen dat hij het Lappersfortbos gekocht heeft, zonder wederwoord van de bezetters.”
Els Mortier : „Tot nu toe is er slechts een gemeenteraadslid – Philip Pierins – naar de bewoners van Klein appelmoes komen luisteren. Normaal
gezien zou ons dossier in de jongste gemeenteraad aan bod komen. Iemand uit de meerderheid zou hierover tussenkomen. Maar dat agendapunt
werd afgevoerd. Kreeg dat gemeenteraadslid spreekverbod ?”
Shane : „Het probleem is dat er geen echte politieke oppositie is in Brugge.”
Paul Dequae : „Patrick Moenaert heeft het handig gespeeld door de liberalen binnen te rijven. De drie grote, klassieke partijen zitten in het
stadsbestuur.”
Hoe zit het met de inspraak in de polderdorpen ?

Rudy Huyghebaert : „Bij de zogezegde inspraakvergadering over de uitbreiding van het rangeerstation in Zwankendamme moesten de
bewoners op voorhand hun vragen op een briefje schrijven. Na de pauze werden een paar vragen voorgelezen. Maar een afdoend antwoord kwam
er niet. Uit protest hebben wij achteraf een ludieke actie gevoerd, waarbij er geluid van 70 dB geproduceerd werd – evenveel lawaai als een
passerende trein. De burgemeester reageerde met de volgende woorden : maak eens niet zoveel lawaai, er zijn hier in de buurt kinderen aan het
slapen ! Ons antwoord is : onze kinderen zullen dagelijks in zo’n hels lawaai moeten slapen.”
Zijn jullie onverdraagzame burgers, die lijden aan het ‘niet in mijn achtertuin’ syndroom, dat in strijd is met het algemeen belang en elke nieuw project in de kiem
smoort ?

Paul Dequae : „Ons erfgoed beschermen dient het algemeen belang.”
Luc Vanneste : „Als godsdienstleraar voerde ik nog petitieacties ter bescherming van het regenwoud. Mag ik niet opkomen voor het behoud van
onze eigen, Brugse groene gordel ?”
Els Mortier : „Tornen aan het leefmilieu tast onze fysieke en psychische gezondheid aan.”
Gust : „Onze stad wordt uitgebaat als een attractiepark. Moeten wij dan blijven zwijgen ?”
Luc Vanneste : „Het stadsbestuur verdedigt vaak enkel de belangen van het grootkapitaal dat wil investeren.”
Paul Dequae : „Mogen wij niet protesteren als de stad maatregelen neemt die ingaan tegen het mobiliteitsplan ? De stad wil zoveel mogelijk
auto’s weren uit de binnenstad en plant tegelijkertijd een parking voor 500 auto’s in het Oud Sint-Jan.”
Alain De Coessemaeker : „De overheid is zelfs illegaal bezig. Het Vlaams Gewest heeft in de Nijverheidsstraat 200 bomen gerooid, terwijl er
slechts een kapvergunning voor vier bomen was. De politie heeft laten begaan. Nu is er een bosje, dat een groene buffer vormde met de ring,
verdwenen. Hetzelfde gebeurde in Fort Lapin.”

Els Mortier : „De politici zijn hypocriet. Voor Kom-op-tegen-kanker wordt in Assebroek een bos aangeplant, maar amper honderd meter verder
moet 10 hectare natuur verdwijnen voor een woonzone.”
(Stefan Vankerkhoven)#

Bovenaan : Gust, Shane en Luc Vanneste. Onderaan : Rudy Huyghebaert, Els Mortier, Alain De Coessemaeker en Paul Dequae.
(foto B. Proot)

Luc Vanneste : „Democratie is meer dan om de zes jaar een bolletje kleuren”

„In Brugge heerst er een dictatuur”

„De politie liet begaan, toen het Vlaams Gewest illegaal 200 bomen kapte”
Zie ook www.kw.be

