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BURGEMEESTER MOENAERT GEEFT EENZIJDIGE INFORMATIE
Groen vzw protesteert tegen de eenzijdige berichtgeving van burgemeester Moenaert inzake
de nood aan bedrijventerreinen in Brugge.
De burgemeester opent alleen de lade die hem goed uitkomt. Er wordt geen melding gemaakt
van de honderden ha beschikbaar haventerrein voor watergebonden bedrijven in de Zeebrugse
achterhaven, waar het stadsbestuur echter geen beleidsverantwoordelijkheid draagt. Hij zwijgt
tevens over de onnodige tientallen ha extra bedrijfsruimte waarop hij aanspraak maakt in het
kader van de Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge.
Bovendien spreekt hij alleen over de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes die
beschikbaar zijn. Er zijn nog tal van momenteel niet efficiënte maar niet onmiddellijk
beschikbare bedrijfsruimtes die met een ernstige inbreidingspolitiek beter zouden kunnen
benut worden.
Industriële inbreiding moet prioritair aangepakt worden. Zonevreemde bossen komen daar
zeker niet voor in aanmerking!
Daarom betreurt Groen vzw de ontruiming van het Lappersfortbos en de zielige vernietiging
van bomen die ermee gepaard ging.
De politionele uitdrijving van de bosbezetters is het gevolg van jarenlange politieke onwil.
Nooit heeft de overheid het initiatief genomen noch voor een bestemmingswijziging van de
3,5 ha zonevreemd bos aan de kant van Ten Briele, noch voor een mogelijke grondenruil in de
tientallen ha nieuw industrieterrein die in de afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Brugge voorgesteld wordt.
De zogenaamde compensatie is een doekje tegen het bloeden.
In dit jaar van de biodiversiteit doet de overheid het tegenovergestelde van wat we voor de
bescherming van onze zonevreemde bossen zouden mogen verwachten, alle mooie
verklaringen ten spijt.
De bedreiging van zonevreemde bossen en open ruimten in Vlaanderen gaat gestadig verder.
De ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen die de jongste tijd voorgesteld worden zijn
een alibi en oogverblinding om plaatselijk de natuur nog zieker te maken en onze schaars
geworden open ruimten verder in te palmen.
Om dit ontij te doen keren is een radicaal halt nodig aan elke aantasting van bos en open
ruimten.
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