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OPROEP TOT DE BETROKKEN OVERHEID
PLEIDOOI VOOR EEN BRUGSE VERANKERING VAN CLUB
Club Brugge groeit. En zoals het een club met een groots verleden betaamt droomt Club Brugge van
een nog grootsere toekomst.
Meer en meer knelt echter de Breydel-jas. Club Brugge staat voor een moeilijke keuze :
-scheiden van Brugge
-of zich, in een ruimer bemeten jas, duurzaam integreren in de Brugse agglomeratie.
De eerste keuze – scheiden – is de gemakkelijkste. Maar is ‘gemakkelijk’
noodzakelijkerwijze cool? Brugge verlaten betekent ondermeer :
-Afscheid nemen van het stadsweefsel. En dat omdat een greenfield-project gemakkelijker te
realiseren valt dan een inbreidingsproject op een bestaande site?
-Afscheid nemen van het bestaande patrimonium. En dat omdat nieuw bouwen gemakkelijker is dan
herbouwen?
-Afscheid nemen van de volkse wortels van Club. En dat omdat meesurfen met commerciële tenoren
gemakkelijker én rendabeler is ?
De tweede keuze – Club inniger integreren in Brugge – is beduidend moeilijker, maar
ook veel eigentijdser en uitdagend cool. Club Brugge duurzaam integreren is kiezen
voor :
-Creatieve architectuur en ingenieuze mobiliteitsplanning, die bewijzen dat wonen, werken en zich
ontspannen in een moderne ‘compacte stad’ wel degelijk kunnen samengaan.
-Het respectvol gebruik van ruimte, gebouwen, financiële middelen.
-Het behoud van de groene gordel rond Brugge.
-Het behoud van de dorpse eigenheid van Loppem.
-De versterking van de historische band tussen Bruggelingen en Club.
-Onafhankelijkheid van sportvreemde commerciële en financiële belangen.
THE ROAD NOT TAKEN
Two roads diverged in a wood, and I -I took the one less travelled by, and that has made all the difference
Robert Frost
Dit pleidooi wordt in solidariteit met de Witte Pion onderschreven door volgende verenigingen:
- Groen vzw http://users.pandora.be/a150254
- Actiegroep Witte Pion www.wittepion.be
- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen www.bblv.be/
- West-Vlaamse Milieufederatie vzw
- Natuurpunt Brugs Ommeland vzw
- Natuurpunt Brugge www.natuurpunt.be/brugge
- Natuurpunt Jabbeke
- Natuurpunt inZIchT http://users.pandora.be/andre.vanhevel/
- Houtlandse Milieuvereniging vzw www.houtland.com
- Jeugdbond voor Natuur en Milieu afdeling Brugge www.jnm.be
- Hanzestadcoalitie voor een duurzame en dierbare stad http://ggf.regiobrugge.be
- Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland www.ggf.be
- Lappersfort Poets Society http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php
- Mensen in Basisgroepen
Namens Groen vzw,
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