Dissidente stemmen : Peter Theunynck (Groene Gordel Front)

„Denk aan de kinderen”
ANTWERPEN Peter Theunynck, voorzitter van het Groene Gordel
Front, is Clubfan. Deze Antwerpenaar (sic !) is tegen een nieuw
stadion in Loppem.

Vanuit zijn engagement voor het Lapperfortbos is de Antwerpse tekstschrijver en dichter Peter
Theunynck (47) voorzitter van het Groene Gordel Front geworden. „Maar ik ben ook al sedert mijn
kinderjaren Clubsupporter. Mijn oma heeft nog een blauwzwarte sjerp voor mij gebreid. Het is
weliswaar een tijdje geleden dat ik nog naar het Jan Breydelstadion gegaan ben, maar ik heb de
match Germinal Beerschot – Club bijgewoond. Het is fout te beweren dat wie zich tegen een nieuw
stadion in Loppem kant geen Clubsupporter is. Clubsupporters hebben ook kinderen en
kleinkinderen. Die moeten kunnen opgroeien in een gezonde wereld. De schaarse groene ruimte
rond Brugge aansnijden voor semi-industriële activiteiten zal voor meer fijn stof en dus meer
longkanker zorgen. Inzake mobiliteit is een stadion dicht bij de E40 niet goed, omdat te veel auto’s
files veroorzaken.”

„De alternatieven zijn onvoldoende onderzocht. Wij blijven voorstander van een uitbreiding van het
Jan Breydelstadion, omdat je dan geen nieuwe terreinen moet aansnijden. Of waarom geen
zogenaamde brown fields gebruiken, industrieterreinen ? Ook de Blauwe Toren is beter dan
landbouwgebied in Loppem, want bij de afbakening van het stedelijk gebied wordt die zone
ingekleurd als bedrijventerreinen. Waarom dan een stuk landbouwzone opofferen ? Ik weet ook dat
de tijd dringt voor Club Brugge, maar men mag het ons niet verwijten als managers verkeerde
keuzes maken. Laat specialisten de alternatieven bestuderen. Als Groene Gordel Front zullen wij
geen gerechtelijke stappen ondernemen. Wij concentreren ons op het Lappersfortdossier. Maar de
kans is groot dat andere milieugroeperingen naar de Raad van State trekken, indien de Vlaamse
regering het fiat geeft aan Club Brugge om in Loppem een stadion te bouwen.” (SVK)
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