GGF vraagt stadsbestuur van Brugge een duidelijk verbond met bewonersgroepen
In Utopia & de ( niet ) gebouwde omgeving, boek over de ideale stad zegt Lewis
Mumford, Amerikaans architectuurcriticus : " een wereldkaart zonder Utopia is zelfs
de moeite van het bekijken niet waard " ... Ook het vijfde verzoekschrift droomt van
een beter Brugge. Het is on line op http://antwerpen.indymedia.org/node/3353 ( vijfde
verzoekschrift participatie op zoek naar Brugge van dialoog & luisteren ) en de
participatiewijzer staat op www.ggf.be .

GGF vraagt stadsbestuur Brugge duidelijk verbond met bewonersgroepen
GGF steunt het ingediende verzoekschrift van harte en herinnert aan zijn bede naar
Brugse schepenen van actiegroepen als vertegenwoordigers van luisteren en
dialoog. Het zou goed zijn indien het Brugse stadsbestuur zijn
bewonersgroepen goed beluistert en een duidelijk verbond met hen aangaat. Daar
willen wij ons voor inzetten en het vijfde verzoekschrift is in die zin een unieke kans.
We willen als GGF ook de 4 partijvoorzitters van de Brugse meerderheid bedanken
voor hun luisterend oor dat ze geboden hebben in de voorbereiding van het
verzoekschrift. In de lente is er nog een participatie-getuigenis op de Burg aan het
paviljoen van Toyo Ito, thuis in de stad. Details volgen.
Update stand van zaken voor de Brugse Poëziebosbuurt
In de herfst vorig jaar waren wij te gast op het berek nav. het vierde verzoekschrift.
Daar en in de Brugse gemeenteraad kwamen engagementen voor de groene
inkleuring van de KMO-zone in het aangekochte Lappersfortbos (
www.groenepotloden.be ). Deze nieuwe manier van participatie werd gesmaakt,
maar moet nu concreet gemaakt worden. Daarom nodigen we onszelf graag uit bij de
schepenen Mercedes Van Volcem en Franky Demon & hun respectievelijke diensten.
Voor de opvolging met blijvende betrokkenheid in een participatietraject rond het
Lappersfort Poëziebos.
Onder het motto 'plus est en nous' gaan we op zoek naar vertegenwoordigers die
geloven in de dialoog. We hopen die zelf ook te worden. De verkiezingen van 2012
komen eraan. We willen de politieke programma's voor onze toekomstige stad mee
beïnvloeden vanuit de waarden duurzaamheid & dierbaarheid: harmonie met de
anderen en de omgeving. We willen dat er in woord en daad gekozen wordt voor
mededeelzaamheid, zorg, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, transparantie,
gelijkwaardigheid, liefdevolle conflicten... van wij(k) tot wereld.
Een dierbare groet van de bosGezellen Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en
Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste,
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